Prefeitura Municipal de Conceição da Feira
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.828.371/0001-08
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 26 — Centro — Tel.fax (75) 3244-3800

À Prefeitura Municipal de Conceição da Feira
Sr. Pregoeiro
Processo Administrativo n° 140/2018
Pregão Presencial n° 028/2018

Anexo "VII"

-Bahia,

de

de 2018.

Modelo de Declaração de Conhecimentos Legais

Declaro que a empresa
, CNPJ sob. n°
, situada na
no
- Bahia, tomou conhecimento de todas as informações
constantes no edital do pregão presencial n° 028/2018 e que concorda com
as normas do certame licitatório.
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, 'ESTADO DA BANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNP): 13.828.371/0001-08

DECRETO N°. 135/2016, DE 29 DE MARÇO DE 2016
"Dispõe sobre a nomeação de pregoeiro e
equipe de apoio e da outras providencias"
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica
do Município de Conceição da Feira, o disposto no inciso XVI do artigo 6° e
§§ 2°, 4° artigo 51 da Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993; da Lei
Federal n°. 10.520, •de17 de julho de 2002, e dos Decretos Federal n°. 5.450
de 31 de maio de 2005 e 5.504 de 05 de agosto de 2005 e no Decreto
Municipal n°. 099/2013, de 21/02/2013:
CONSIDERANDO a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 que Institui, no
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
CONSIDERANDO o disposto no art. 3°, inciso IV e §1°, da Lei 10.520/02 e a
necessidade de nomear pregoeiro e equipe de apoio;
DECRETA:
Art. 1°. Fica através deste Decreto nomeada pregoeiro e a equipe de apoio,
para realização de Licitação na Modalidade de Pregão de que trata o
Decreto Municipal n° 099/2013, de 21 de janeiro de 2013, para o período de
03 de fevereiro a 31 de dezembro de 2016, e terá função de receber,
examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às
licitações e ao cadastramento de licitantes, conforme segue:
I - Pregoeiro:
a) MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA
II- Equipe de Apoio:
VERONICA MARIA WANDERLEY FEITOSA
ELISA GOMES DE ANDRADE DA SILVA
JOSÉ ARTUR BRANDÃO ALMEIDA
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Art. 2°. O pregoeiro e a equipe de apoio, deverão garantir o princípio da
isonomia entre os licitantes, no julgamento das propostas deverá ser
observado o princípio da legalidade, impessoalidade, imparcialidade,
publicidade e moralidade, vinculando ao instrumento convocatório que lhe
deu origem.
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26 Centro, Conceição da Feira/BA CEP 44.320-000
Tel.: (75) 3244-3800 Fax.: 3244-3802 - www.conceicaodafeira.ba.gov.br
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ESTADO DA BANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

.

CNP.): 13.828.371/0001-08

Art. 3°. O pregoeiro e a equipe de apoio, não perceberão qualquer tipo de
remuneração, vencimento ou gratificação pela respectiva nomeação, eis que
prestarão serviço relevante ao Município.
Parágrafo único. Os membros da Comissão poderão ser substituídos a
qualquer tempo, sendo que a investidura deverá estar de acordo com a
legislação em vigor.

•

Art. 4°. O pregoeiro poderá solicitar laudos técnicos e outros documentos,
quando se fizer necessário, durante todas as fazes do processo licitatório.
Art. 5°. O presente Decreto deverá ser publicado na forma prevista na
Legislação Municipal em vigor, e deverá ser afixado em local próprio na sede
da Prefeitura Municipal.
Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONCEIÇÃO DA FEIRA, BANIA,
29 de março de 2016.

RAIMUNDO D
Z BASTOS
Prefeito tunicipal
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Prefeitura Municipal de Conceição da Feira
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.828.371/0001-08
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 26 - Centro - Tel.fax (75) 3244-3800

COMUNICAÇÃO INTERNA

Da: Comissão Permanente de Licitação
Para: Assessoria Jurídica

Prezado Senhor,

Através deste encaminho cópia da minuta do Edital da Licitação
modalidade Pregão Presencial n° 028 / 2018, constante do processo
administrativo n° 140 / 2018, tendo como objetivo a contratação de
empresa do ramo pertinente, para prestar seguro veicular, para que V.Sa
examine e emita o devido parecer.

Conceição da Feira-Bahi , 03 de dezembro

e 2018.

Marcio Carvalho da Si veira
Pregoeiro

042

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Procuradoria do Município
CNP]: 13.828.371/0001-08

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 140/ 2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018 - COPEL
ÓRGÃO: SECRETARIA DE GOVERNO
ASSUNTO: ANÁLISE DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
PARECER JURÍDICO INTERNO
Cuida a espécie de processo administrativo em que a
Comissão Permanente de Licitação submete à Procuradoria Geral os autos
do ato administrativo cujo objeto é a "contratação de seguro veicular" para
atender às necessidades da frota Municipal, nos termos do pregão
presencial n° 028/2018 para análise e emissão de parecer acerca da
escolha da modalidade licitatória.
Os autos do processo estão instruídos com as peças exigidas
em lei, tais como edital, aviso de licitação; Termo de Referência; cotações
prévias em número não adequado, mas, diante da justificativa
apresentada pelo setor de compras, entendo restar superada, ausente,
contudo, demonstração de saldo orçamentário.
É o relatório. Passo a opinar.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Tratando-se de prestação de serviços comuns, a modalidade
escolhida pela Administração se enquadra ao disposto no parágrafo único,
do art. 1° da Lei 10.520/2002, vejamos:
Art. 1° - Para aquisição de bens e serviços comuns,
poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles
cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.
Assim, quanto ao valor estimado da aquisição, nada ha de
óbice para a escolha da modalidade licitatória feita pela administração.
Por sua vez, o artigo 15, II, da lei 8.666/93 aduz que ,sempre
possível as compras deverão se dá por meio de registro de preços:
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Procuradoria do Município
CNP]: 13.828.371/0001-08

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
(Regulamento) (Vigência)

II - ser processadas através de sistema de registro
de preços;
O § 1°, do mesmo artigo citado, prevê ainda o procedimento
que deverá ser observado para a realização licitatória, vejamos:
§ 1° - O registro de preços será precedido de ampla
pesquisa de mercado."
Vale ainda observar que o Decreto Municipal n° 387/2013,
regulamentou o artigo 15, da Lei 8.666/93 que versa sobre o Sistema de
Registro de Preços, autorizando a Administração Municipal a se valer
deste procedimento de contratação.
Com relação ao referencial dos preços individuais dos bens,
objeto da contratação, por ser um ato de cunho mais técnico vinculado ao
"setor de controle económico financeiro" desta Administração, não dispõe
esta Procuradoria de parâmetros para se manifestar a respeito, razão
porque dispensa ao citado setor que se manifestação a respeito, caso
entenda necessário.
Quanto à observância da publicação deste procedimento,
chama à atenção do setor especializado de licitação para que observe as
regras insculpidas no art. 4°, e incisos da lei do Pregão Presencial, dandose ampla publicidade acerca do ato convocatório da licitação promovida no
diário oficial do Município, podendo ser dispensada esta observação no
diário oficial/jornal de grande circulação do Estado, acaso entenda não se
tratar de contratação de grande vulto, bem como no diário oficial/jornal
da União, acaso não se trate, também, o caso presente, de verbas
provindas do Ente Público Federal, situação que obrigaria a observância
deste ato publicatório.
Quanto à análise do edital licitatório, é destaque que o mesmo
vincula a decisão tanto da Administração, quanto dos possíveis potencia
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Procuradoria do Município
CNN: 13.828.371/0001-08

interessados, razão porque, deve haver uma descrição minudente e prévia
dos produtos que pretende adquirir, para que a Comissão processante
possa julgar as propostas desses em observância ao princípio da
objetividade e plenamente vinculado às regras editalícias, evitando,
portanto, qualquer alegação de surpresa com alterações futuras e
imprevistas.
Ademais, faz-se necessário destacar para a Comissão
Permanente de Licitação para a intenção do legislador quando criou esta
novel modalidade licitatória, pregão presencial, uma vez que a finalidade
desta não é outra senão a de permitir à Administração não estar
engessada pela proposta apresentada pelos licitantes, dando-lhe a
liberdade de negociar e pleitear sempre uma proposta mais vantajosa, dês
que plenamente exequível.
É certo que a Administração deve promover levantamentos
prévios dos valores praticados no mercado fornecedor, e deles, se obter
uma referência de preços, para o fim de se certificar se a proposta a ser
declarada vencedora, seja de fato mais vantajosa.
Entretanto, na fase de negociação, a referência para
contratação poderá ser a da cotação de menor valor, e não
necessariamente a da média, salvo quando esta diferença existente seja
razoavelmente aceitável.
Nesse sentido, é o que se extrai da norma contida no artigo 3°,
da lei 8.666/93, vejamos:
Art. 3° - A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
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ESTADO DA BANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Procuradoria do Município
CNPJ: 13.828.371/0001-08

(Redação dada pela Lei n° 12.349, de 2010)
(Regulamento)
III - CONCLUSÃO
Ex positis, pela análise do processo em epigrafe, entende esta
Procuradoria que a escolha da modalidade realizada pela Comissão
Permanente de Licitação está em plena observância aos princípios
constitucionais, e às Leis aplicadas ao caso sub examine.
Entretanto, chamo à atenção para a realização das
publicações plenas, conforme descrito acima, bem como para a
observância do cumprimento dos prazos estabelecidos para a tramitação
processual, nos termos do inciso V, do artigo 4° da Lei 10.250/2002, bem
como à demonstração de saldo orçamentário.
É o parecer, s.m.j.
Conceição da Feira/BA, em 03 de dezembro de 2018.

RICARDO1NNTAS MOREIRA
OAB/BA ND 34.697
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Prefeitura Municipal de Conceição da Feira
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.828.371/0001-08
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 26— Centro — Tel.fax (75) 3244-3800

COMUNICAÇÃO INTERNA

Da: Comissão Permanente de Licitação
Para: Secretaria de Governo
Att. Sr. Fábio Menezes Santos
Assunto: PREGÃO PRESENCIAL 028 / 2018

Senhor Secretário,

Estamos encaminhando instrumento licitatório, para a contratação de
empresa destinada a prestar seguro a veículos deste poder executivo,
para que V.Sa. se digne a publicar no mural desta prefeitura e em
jornais de grande circulação ou diário oficial, para que chegue ao
conhecimento dos interessados e em cumprimento ao que determinam as Leis
Federais n° 10.520/02, 9.755/98 e 8.666/93 atualizada com a Lei Federal
n° 8.883/94 e a Lei Federal n° 9.648/98.

2018.

Conceição da Feira-Bahia,

Marcio Carvalho da Silveira
Pregoeiro
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Prefeitura Municipal de Conceição da Feira
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.828.371/0001-08
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n°26 — Centro — Tel.fax (75) 3244-3800

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. P 028 / 2018.

AVISO

O pregoeiro do Município de Conceição da Feira, comunica aos interessados que fará realizar no dia
17 de dezembro de 2018, às 9:00 hs, no Prédio sede da Prefeitura, situada na Pça. Marechal Deodoro da
Fonseca, no. 26, centro, Conceição da Feira - Bahia, na modalidade Pregão presencial, MENOR PREÇO POR

aLOTE, para contratação de Empresa do ramo de seguro veicular, quando serão recebidas as propostas e
documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido no setor de
licitações, de segunda a sexta - feira, no horário comercial, até o dia 14 de dezembro de 2018, prazo mínimo
necessário para análise das amostras, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação
serão publicados no Diário Oficial do Município no domínio www.indamorg.br, disponível no citado site,
link, imprensa oficial, por exigência do art. 40, IV, da

2002.

Mareio Carvalho da Silveira - Pregoeiro.

•

Conceição da Feira — BA, 03 de dezembro de 2018

Cbei

Prefeitura Municipal de Conceição da Feira
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.828.371/0001-08
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 26 — Centro — Tel.fax (75) 3244-3800

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que o Instrumento Convocatório e
seus ANEXOS, referente ao Processo de Licitação, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 028/2018, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura
Oekunicipal, para conhecimento dos interessados do ramo pertinente ao seu
objetivo, em conformidade com o estabelecido no Artigo 22, Parágrafo 3°,
da Lei n° 8.666/93, e suas alterações.

Conceição da Feira-Ba., 03 de dezembro de 2018
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A Prefeitura de Municipal Conceição da Feira, Estado da Bahia, visando a transparência
dos seus atos, vem a PUBLICAR:
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° P 028/2018
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LEI N°12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
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A Lei n° 12.527/2011 regulamenta o direito consfitucional de acesso às informações públicas. Essa

S.

norma entrou em vigor em 16 de maio de 20120 criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, fisica ou
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jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.
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A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e
Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações
referentes ao recebimento e a desfinação dos recursos públicos por elas recebidos.
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Leia o Diário Oficiai do
Gestor: Raimundo da Cruz Basto
Município na Internet
Sec. de Governo:
,
ACESSE
Editor: Ass. de Comunicação C. da Feira - BA i www.inclop.org.br
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ANO 2018 • BAHIA. PODER EXECUTIVO
03 DE DEZEMBRO DE 2018 • ANO VIII • N°01341
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA

Aviso de Licitação Pregão Presencial P 028/2018
O Município de Conceição da Feira — Ba, toma público a realização do Pregão Presencial n° P
028/2018, menor preço por lote, tendo como objetivo a contratação de empresa do ramo
pertinente, visando prestar serviços de seguro aos veículos deste Poder Executivo. A Sessão de
julgamento e formulação de lances ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2018 às 9:30 horas no
prédio sede deste poder executivo. Esclarecimentos pelo tel: 3244-3800, das 8:00 às 13:00.
o
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Conceição da Feira-Bahia, 03 de dezembro de 2018.
Marcia Carvalho da Silveira
Pregoeiro
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Mais de 550 animais silvestres são
resgatados em sete cidades baianas
OESTE Mais de 550 animais
silvestres foram resgatados
em uma operação da Polícia
Rodoviária Federal, em sete
cidades do Oeste da Bailia.
Alguns deles estavam em
cativeiro. Outros 15 foram
encontrados abatidos.
Entre os animais resgatados estavam 541 aves, sete
mamíferos e sete répteis.
Eles foram encontrados nas
cidades de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana, Carinhanha, Matina, Malhada,
Serra do Ramalho e iulú. Segundo a PRF, os animais foram tratados, e parte deles
solta na natureza.

•

Alguns dos animais, que
não tinham condições de serem reintegrados ao habitat
natural, foram levados para
Centro de Tdagem de Animais Silvestres (Cetas), onde
passarão por reabilitação
para voltarem â liberdade.
A polícia informou ao sue
G I que diversas pessoas que
mantinham os animais em
cativeiro levaram os bichos
voluntariamente aos agentes, mas não detalhou
quantas. Ninguém fol preso. Foram registrados Termos Circunstanciados de
Ocorrência (TCO) e autos
de infração.

PELO INTERIOR
leremoabo FOI Condenado a 26
anos e llmeses de prisão o
homem acusado de matar a
namorada em maio do ano passado em leremoaba Raul de
Jesus agrediu Izabelly ONvelra
Bispo Souza com socos e golpe
de facão. Quando ela ficou desacordada, ele ainda ateou fogo
à vitima para dificultar o esdaredmento do caso. Ao fazer
isso, acabou ferido também.
Segundo a acusação, o crime

aconteceu após uma discussão
motivada por dOmes da parte
de Raul. Ele foi preso em flagrante um dia depois do akne
e, desde então, segue preso
preventivamente. No júri foi
levado em conta o motivo fútil
para o crime e a destruição do
cadáver. Por conta disso. Raul
seguirá preso e vai começar a
cumprir Imediatamente sua pena em regime fechado.
Csen brIsmadaa N ortela20~01inkr

Quatro pescadores morrem após
barco virar no Rio São Francisco
XIQUE-XIQUE Os corpos de
quatro pescadores foram encontrados no Rio São Francisco depois que uma embarcação de pequeno porte
virou anteontem, na região
de Xique-Xique. As vitimas
foram: leb son Luiz dos Santos, 29 anos, Washington
Bispo dos Santos, 39, resgatados na manhã de ontem;
Mário Jorge dos Santos Matos, 52, encontrado no Inicio
da tarde; e Bartolomeu Ma dano Bento, 42, encontrado
por último.
Os homens pescavam com
amigos em urna canoa, que
levava seis pessoas, quando
barco virou. Dois homens,
que também estavam na canoa e conseguiram nadar até
as margens, contaram à policia que restavam quatro
homens no barco.
De acordo com o capitão
Lourival Tavares de Barros
Júnior, comandante da 54
Companhia de Polícia Militar, os pescadores que conseguiram se salvar são Givaldo Pereira dos Santos, 46, e
Ranied Santos de Souza, 22.
Segundo o policbl, os sobreviventes contaram que o
barco virou depois de uma
rajada forte de vento durante
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Unidades espedaRzadas da PM e a Marinha parddpararn das buscas

a chuva. Eles estavam a cerca
de 100 metros da mamem do
rio, que tem registrado alta
na vazão com as chuvas que
têm caído nos últimos dias.
O Rio São Francisco esta
com vazão média de 1.500
m3/s. Em Sobradinho, o lago esta com 25,15% da capacidade.
Desde P de novembro está
proibida a pesca no Rio São
Francisco, por parte do lhama (órgão federal), com todo tipo de malhas e outros
equipamentos, devido à
época do defeso (reprodução
dos peixes).
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Para não ficar sem renda
alguma ou sem peixe para
comer, os pescadores recebem o seguro-defeso do governo federal (salário mínimo de R$ 954) e podem pescar de anzol, mas com restrições, como pescar com
anzol até 5 quilos de peixes
de espécies nativas e mais
um exemplar de outras espécies, desde que não estejam na lista de extinção. No
caso das vítimas eles pescavam apenas com anzol, segundo informou o capitão
PM Tavares.
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E-mail de Webmail da Prefeitura de Conceição da Feira - Solicitação de Edital /CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

9)4/

Licitado Conceição da Feira elicitacao@conceicaodafoira-ba-gov.br>

Solicitação de Edital /CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
Aieand Seguros caleand.liclia@gmall.com>
Para: licitacao@conceicaodafeire.ba.gov.br

3d

Prezados, Boa tarde I
lima Comissão Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA
AidgpfeLleggros GPrals
CNPJ 61.074 175/0001-38 localizada Av. das Nações Unidas 11.711, Blooltilm São Paulo-SP
Através desta, com o intuito de participar e proporcionar a oferta da melhor proposta.
Solicita o envio do edital do Pregão n°018/2018, referente a contratado de seguro para a frota.

4417, y *soamo

Cordialmente,

40

Aleand Seguros.
Tal:. (71) 3045-1225
Fax:. (71) 3396-6299

•

https://mall.google.com/mail/u/nk=aa7880a1 b0&vIew=pt&search=all&permmsgld=msg-P/03A16188550195250152938simpl=msg-f%3A1618855..
. 1/1
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E-mail de Webmail da Prefeitura de Conceição da Feira - SOLICITAÇÃO DE EDITAL PP 28/2018 Conceição da Feira - BA

Licitação Conceição da Feira <licitacao@conceicaodafeira.ba.gov.br>
11“.....

SOLICITAÇÃO DE EDITAL PP 28/2018 Conceição da Feira - BA
Natalia Maciel <nataliamacie11001@gmail.com>
Para: licitacao@conceicaodafeira.ba.gov.br

3 de dezembro de 2018 15:20

Prefeitura Municipal de Conceição da Feira- BA
Edital pregão n° 028/2018 Seguros de Veículos
Realização 17/12/2018

Solicitamos o edital do processo supra, com a intenção de participação.

111 _
Atenciosamente,
Natália Maciel
A três Alves Corretora de Seguros
Negócios Públicos

0 MAPFRE
SEGUROS

e áltiapfre Seguros Gerais SIA,

CNPJ 61.074.175/0001-38

https://maiLgoogle.corn/mall/u/0?ik=aa7880a1 b08.view=pt&search=all&perrnmsgld=msg-P/03A1618855825909492317&simpl=msg-f%3A1618855... 1/1
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03/12/2018

E-mail de Webmail da Prefeitura de Conceição da Feira - Edital Licitação Seguro 028/2018

Licitação Conceição da Feira <licitacao©conceicaodafeira.ba.govibr>

Edital Licitação Seguro 028/2018
mirela@angeloseguros.com.br <mirela@angeloseguros.com.br>
Para: "licitacao@conceicaodafeira.ba.gov.br" <licitacao@conceicaodafeira.ba.gov.br>

3 de dezembro de 2018 16:54

Boa Tarde!
Márcio,
Solicito nos enviar Edital referente Pregão Presencial, conforme aviso anexo.
Mirela Araujo
Angelo & Santana Corretora de Seguros Ltda
75 3211 7264 ou 75 3483 4166
PREFEITURAMUNICIPALDECONCEICAODAFEIRAESTADODABAHIADIARIOOFIC
IALDOMUNICIPIOAN02018AVISODELICITAOPREGOPRESENCIALNP0282018.pdf
587K

https://mailgoogle.com/mail/u/nkraa7880a1b08wiew=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A16188580022078712878,simpl=msg-f%3A1618858.. 1/1
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SEGUROS

CREDENCIAMENTO

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA- BA
CNPJ: 13.828.371/0001-08
PREGOEIRO OFICIAL - MÁRCIO CARVALHO DA SILVEIRA

•

PREGÃO PRESENCIAL N°028/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 140/2018
UNIDADES INTERESSADAS: SECRETARIAS DE GOVERNO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO FOLHETO DESCRITIVO QUE INTEGRA EDITAL
DO P.P. N°028/2018, COMO ANEXO I.

PREGÃO PRESENCIALTIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.

SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL, SITUADA À PRAÇA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, N° 26, CENTRO,
CONCEIÇÃO DE FEIRA - BAHIA, INICIANDO-SE NO DIA 17.12.2018, ÀS 09:30 HORAS E SERÁ
CONDUZIDA PELO PREGOEIRO COM AUXILIO DA EQUIPE DE APOIO, DESIGNADOS NOS AUTOS
DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO EM ANEXO.

rii065.699/0001:11
r

SEGUROS SURA
Av. das NagJeS Unidas, 12.995 ,4° Andar
Blooklin Novo

el

CEP.: 04.578-000
SÃO PAULO-SP

Seguros SURA
Avenida das Nações Unidas, 12.995 — 4° andar— Brooklin Novo — São Paulo — SP — CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000
www.segurossura.com.br

a>,

sura

SEGUROS
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:

SEGUROS SURA S/A, pessoa jurídica dc direito privado, estabelecida Av. das Nações Unidas, 40 andar, São
Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.065.699/0001-27, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Thomas Kelly Bati e por seu Diretor Vice-Presidente Cristiano Saab de Rezende.

OUTORGADO:
JORGE

SENA LEAL, brasileiro, portador do RO n° 176754997 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°

312.567.835-87, integrante da

HEMB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

— EPP com endereço comercial na Avenida do Contorno, 7069 Sala 909/910 Bairro Lurdes CEP 30110043— Belo Horizonte/MG.
é

PODERES:
Especificamente para representar a outorgante perante qualquer órgão público, sociedade c economia mista,
qualquer entidade, órgão, associação, sociedade que tenha a necessidade de contratar por meio de licitação,
tanto para fins de cadastro da outorgante, quanto para participação em todas as modalidades de licitações
públicas, podendo tomar qualquer decisão relativamente a todas as fases dos certames, sem exceção de
nenhum, podendo inclusive efetuar vistorias nos casos de nas licitações de veículos automotores quando
necessário for, ofertar lances e negociar preço à proposta escrita apresentada, quando convocado, ou no caso
de Pregão eletrônico, apresentar proposta e ofertar lances virtualmente, podendo em todos os processos
licitatórios assinar propostas, assinar atas e declarações, emitir declarações, interpor recurso e desistir de sua
interposição, assinar termo de contrato e, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento
do mandato, não podendo substabelecer os poderes recebidos.

Esta procuração tem

0'0e
e410040

validade até 31 de dezembro de 2018.

São PaW8, 21 de novembro de 2018.

148414.
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SEU tW,..SURA S.A.

THOMAS KELLY BATT

29-

Tebefido de Notas Anderson Henrique Teixeira

Rua Rego Freitas, 133 - Vila Bua
São Paul
CEP 01220-010 Fone: (11)33(-8844 .F
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Seguros SURA
Avenida das Nações Unidas, 12.995 - 4° andar - Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP 04578-000 Tel
www.segurossura.com.br

