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AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 16/2017 

PROCESSO ANUAL Nº 446/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de 
direito Público, sito na Praça Benjamin Constant, nº 18, centro Seabra-Bahia, através 
do Pregoeiro designado pela Portaria 002/2017, Sr. Enilson Lázaro Vieira, 
Considerando ter recebido, tempestivamente, impugnações da licitante COOPET – 
COOPERATIVA DE TERCERIZAÇÃO DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS NO SEMI-ÁRIDO, referentes a alínea “f” do item 9.1.1, alínea “c” do item 
9.1.3, alínea “f” do item 5.3, itens 5.4 e 5.5 do Edital; Considerando que a impugnação 
fora parcialmente provida, acatando as impugnações da alínea “f” do item 9.1.1, 
parcialmente à alínea “c” do item 9.1.3, itens 5.4 e 5.5 do Edital; Considerando que os 
itens ora impugnado e deferido, TORNA PÚBLICO, as seguintes correções e/ou 
supressões dos seguintes termos: 

1) Supressão da alínea “f” do item 9.1.1, passando a exigência ali contida 
facultativa;

2) Correção da alínea “c” do item 9.1.3, ONDE SE LÊ:
“c) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade com a apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que 
demonstre que já prestou ou vem prestando serviços compatíveis em 
características, quantidade e prazo, com o objeto da licitação (TRANSPORTE 
ESCOLAR), em papel timbrado da empresa, emitente do atestado e firma 
reconhecida bem como visados pelo seu responsável técnico registrado no 
CRA, acompanhados ainda do atestado de RCA – Registro de Comprovação 
de Aptidão.”
LEIA-SE:
“c) comprovação de aptidão do desempenho de atividade com a apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que 
demonstre que já prestou ou vem prestando serviços compatíveis em 
características, quantidade e prazo, com o objeto da licitação (TRANSPORTE 
ESCOLAR), em papel timbrado da empresa, emitente do atestado e firma 
reconhecida”.
3) Correções Itens 5.4 e 5.5, ONDE SE LÊ:

“5.4 Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que 
possuam no seu quadro societário sócio que seja agente público municipal, ou 
que seja cônjuge ou companheiro deste agente público. Entendendo-se como 
agente público municipal para fins desta proibição quem exerce função pública 
no Poder Executivo Municipal de Seabra na qualidade de servidor titular de 
cargo efetivo, de servidor titular de cargo em comissão ou função de confiança e 
de servidor que se encontra sob vínculo empregatício.
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5.5 As pessoas físicas que exerçam as funções elencadas no item 5.4 ou os 
parentes dos que as exerçam até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou 
afinidade não poderão participar da presente licitação.” 
LEIA-SE:
“5.4  Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, os 
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação.  
5.5 Considera-se participação indireta, para fins do disposto no item anterior, a 
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira ou trabalhista entre a pessoa física ou jurídica, e o licitante ou 
responsável pelos serviços, aplicando-se, inclusive, aos membros da comissão 
de licitação.” 

Considerando que as alterações não importam em reformulação de propostas, 
permanecem inalterada a data da realização do certame, de igual modo inalteradas as 
demais cláusulas do Edital, inclusive as da alínea “f” do item 5.3 do Edital, a qual não 
acolhida pela impugnação. Os atos e demais peças do processo encontra-se 
disponível para vista dos interessados no endereço do preâmbulo do Edital. O edital 
completo com as correções encontra-se disponível para download no Diário Oficial do 
Município – D.O.M., na página www.seabra.ba.io.org.br a partir desta data, e poderá 
ser lido e/ou obtido na Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 
08h00min às 12h00min, no período de 14/06/2017 a 29/06/2017. Outras informações 
poderão ser obtidas no Tel (75) 3331-1421/1422. Seabra – Ba, 22 de Junho de 2017. 
Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro. 

Esta edição encontra-se no site: www.seabra.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FCIQWVSONU+0S3MXGYWRIQ

Segunda-feira
26 de Junho de 2017
3 - Ano IX - Nº 1070



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37   Site: www.seabra.ba.gov.br

1

PROCESSO LICITATÓRIO ANUAL Nº 016/2017 

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 446/2017 

Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas posteriores autorizações, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, 
Decreto nº 7892/2013 de 23.01.2013 e Decreto nº 8250/2014 de 23/05/2014. 

OBJETO 

Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de transporte 
escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, bem como da Rede Estadual, 
mediante convênio, na zona rural e urbana do Município de Seabra, e Merenda Escolar, para do período de 
12 meses, conforme linhas e roteiros definidos no Termo de Referência e modelo de Proposta, anexos do 
edital.

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data: 29/06/2017 Horário: 9:00h

Pregoeiro: Enilson Lázaro Vieira 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Seabra, situada na Rua Horácio de matos, 99, Centro, CEP 46.900-000, na 
cidade de Seabra/BA, fones/fax: (75) 3331-1421/1422/3079, e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com.

Senhor Licitante, 

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação solicitamos que seja preenchido o recibo de 
retirada deste edital, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio de e-mail. 

Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento convocatório, bem 
como informações adicionais sobre a presente licitação estarão disponíveis no site: www.seabra.ba.gov.br, 
sendo responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento de possíveis alterações através do 
referido site.  

Seabra/BA, 11 de Maio de 2017. 

Republicado em 14 de Junho de 2017. 

Republicação 22 de Junho de 2017. 

Enilson Lázaro Vieira 

Pregoeiro 
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MODELO SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL 

À
Prefeitura Municipal de Seabra – BA,  
Setor de Licitações e Contratos 
Assunto: SOLICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 16/2017 

A empresa __________________________________________________________, nome de fantasia 

_______________________________________________________, inscrita no CNPJ 

_______________________, com sede ___________________________________________________, 

solicita o envio do Edital Pregão e demais instrumento convocatório da licitação acima mencionada. 

Telefones p/Contato 
Email:
Responsável: 

Local ______________ Data ______________ 
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