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EXTRATO DO CONTRATO Nº 076/2022
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 050/2021 PREGÃO Nº 039/2021

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de direito interno 
público, inscrito no CNPJ/MF nº 14.105.712/0001-80, com sede Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, CEP: 
46.130-000 - Aracatu-Bahia, aqui representado pela Sra. BRAULINA LIMA SILVA, Prefeita Municipal, 
brasileira, casada, professora, portadora da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA, inscrita no 
CPF/MF sob o N.º 484.222.315-49, através do FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATU 
– ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, CEP: 46130-
000, representada pela Secretária Municipal de Saúde – MARCELA AMORIM TEIXEIRA MIRANDA, 
brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 1173509666 - SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o 
n° 041.807.145-40.

CONTRATADA: ITN MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 34.766.538/0001-
23, sediada à Rua Itacambira, nº 83 - SALA 01 - Bairro: Canaa, CEP: 35700-313 - Sete Lagoas/MG.

OBJETO: Aquisição de veículos FIAT STRADA ENDURANCE C/D 1.4 2021/2022. 0km destinado a 
atender as necessidades deste Município de Aracatu - BA.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será da data de sua assinatura até 24 de 
abril de 2022.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais). 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 24 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
BRAULINA LIMA SILVA - PREFEITA MUNICIPAL

CONTRANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MARCELA AMORIM TEIXEIRA MIRANDA

CONTRATANTE 

ITN MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 34.766.538/0001-23

CONTRATADA
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01/01/2022

RUA LIBERIO ALVES MAIA, 37
CENTRO

14.105.712/0001-80

D E C R E T A:

Abre Crédito Suplementar no valor total de 955.406,00( Novecentos
e Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Seis Reais), para fins que
se especifica e dá outras providências.

Decreto Nº 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

ARACATU - BA
CNPJ:

                   O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ARACATU, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo
com o que lhe confere a Lei municipal 583.

Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas
02.01.000 GABINETE DO PREFEITO
2016 Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade
3.3.9.0.36.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física 1.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 1.000,00
Total da Unidade  R$ 1.000,00

02.02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2017 Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.9.0.35.00.00000 SERVs de Consultoria 50.000,00Recursos Ordinários00
3.3.9.0.92.00.00000 Despesas de Exercicios Anteriores (OUT que não pess 5.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 55.000,00
Total da Unidade  R$ 55.000,00

02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E URBANISMO
2141 Manutenção da Limpeza Publica
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 300.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 300.000,00

2144 Manutenção da Rede de Iluminação Publica
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 100.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 100.000,00

2146 Manutenção do Abastecimento de Água
3.3.9.0.36.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física 5.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 5.000,00

2147 Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes
3.3.9.0.30.00.00000 Material de Consumo 20.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 20.000,00
Total da Unidade  R$ 425.000,00

02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
2122 Gestão das Ações da Secretaria de Cultura e Desportos
3.3.9.0.36.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física 35.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 35.000,00
Total da Unidade  R$ 35.000,00

02.07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
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RUA LIBERIO ALVES MAIA, 37
CENTRO

14.105.712/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

ARACATU - BA
CNPJ:

Dotações Suplementadas
02.07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
2150 Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes
3.3.9.0.36.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física 30.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 30.000,00
Total da Unidade  R$ 30.000,00

02.08.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2165 Gestão das Ações de Fortalecimento dos Peq. E Médios Produtores Rurais
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 36.406,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 36.406,00
Total da Unidade  R$ 36.406,00

03.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2061 Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.30.00.00000 Material de Consumo 50.000,00Rec Imp e Transf - Saúde 15% .02
3.3.9.0.36.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física 50.000,00Rec Imp e Transf - Saúde 15% .02
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 80.000,00Rec Imp e Transf - Saúde 15% .02

Total do Projeto / Atividade R$ 180.000,00

2082 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Pandemia
3.3.9.0.36.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física 23.000,00Transferências SUS14

Total do Projeto / Atividade R$ 23.000,00
Total da Unidade  R$ 203.000,00

05.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1090 Construção e/ou Ampliação de Creches
4.4.9.0.51.00.00000 Obras e Instalações 150.000,00Rec de Imp e Transf - Educação 25%01

Total do Projeto / Atividade R$ 150.000,00

2107 Manutenção de Unidades de Ensino e Quadras Poliesportivas
3.3.9.0.36.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física 20.000,00Rec de Imp e Transf - Educação 25%01

Total do Projeto / Atividade R$ 20.000,00
Total da Unidade  R$ 170.000,00

955.406,00Valor Total Suplementado R$

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo
43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Suplementação por anulação de crédito III - R$ 955.406,00Inciso:

Dotações Anuladas
02.01.000 GABINETE DO PREFEITO
2016 Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 1.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 1.000,00
Total da Unidade  R$ 1.000,00
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RUA LIBERIO ALVES MAIA, 37
CENTRO

14.105.712/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

ARACATU - BA
CNPJ:

Dotações Anuladas
02.02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2017 Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.9.0.30.00.00000 Material de Consumo 55.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 55.000,00
Total da Unidade  R$ 55.000,00

02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E URBANISMO
2141 Manutenção da Limpeza Publica
3.1.9.0.04.00.00000 Contratação p/ Tempo determinado 300.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 300.000,00

2142 Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 100.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 100.000,00

2146 Manutenção do Abastecimento de Água
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 5.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 5.000,00

2147 Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 50.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 50.000,00
Total da Unidade  R$ 455.000,00

02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
2122 Gestão das Ações da Secretaria de Cultura e Desportos
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 35.000,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 35.000,00
Total da Unidade  R$ 35.000,00

02.08.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2161 Gestão das Ações da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 36.406,00Recursos Ordinários00

Total do Projeto / Atividade R$ 36.406,00
Total da Unidade  R$ 36.406,00

03.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2070 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 180.000,00Rec Imp e Transf - Saúde 15% .02

Total do Projeto / Atividade R$ 180.000,00

2081 Incentivo Financeiro ao Centro de Atendimento para Enfrentamento Pandemia
3.3.9.0.30.00.00000 Material de Consumo 23.000,00Transferências SUS14

Total do Projeto / Atividade R$ 23.000,00
Total da Unidade  R$ 203.000,00

05.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1092 Equipamento do Ensino Fundamental
4.4.9.0.52.00.00000 Equipamentos e Material Permanente 59.810,00Rec de Imp e Transf - Educação 25%01

Total do Projeto / Atividade R$ 59.810,00

1093 Equipamento da Educação Infantil - Creche
4.4.9.0.52.00.00000 Equipamentos e Material Permanente 24.820,00Rec de Imp e Transf - Educação 25%01

Total do Projeto / Atividade R$ 24.820,00
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RUA LIBERIO ALVES MAIA, 37
CENTRO

14.105.712/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

ARACATU - BA
CNPJ:

Dotações Anuladas
05.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2098 Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física 43.790,00Rec de Imp e Transf - Educação 25%01
3.3.9.0.39.00.00000 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 41.580,00Rec de Imp e Transf - Educação 25%01

Total do Projeto / Atividade R$ 85.370,00
Total da Unidade  R$ 170.000,00

955.406,00Valor Total Anulado R$

BRAULINA LIMA SILVA
Prefeito

CPF: 484.222.315-49

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

ARACATU, 01 de janeiro de 2022
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RUA LIBERIO ALVES MAIA, 37
CENTRO

Decreto Financeiro Nº

De

O(a) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal em vigor.

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº. 084 de 11 de novembro de 
2021, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

Artigo 2º - A execução orçamentária ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Na
tureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária
Anual.

002 / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

ARACATU - BA
CNPJ.: 14.105.712/0001-80

Lei
01  de  janeiro  de  2022

Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício
financeiro de 2022 e dá outras Providências.

583/2021

0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2017 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.9.0.35.00.00.00.00  /  00 - SERVs de Consultoria 100.000,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00  /  00 - Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 0,00 100.000,00

Total por Ação: 100.000,00 100.000,00

2023 - Gestão das Ações do Conselho Tutelar
3.3.9.0.14.00.00.00.00  /  00 - Diárias - Civil 4.000,00 0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00  /  00 - Material de Consumo 0,00 4.000,00

Total por Ação: 4.000,00 4.000,00
Total por Unidade: 104.000,00 104.000,00

0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E URBANISMO

1023 - Construção e Ampliação de Cemitérios
4.4.9.0.51.00.00.00.00  /  00 - Obras e Instalações 0,00 13.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00  /  55 - Obras e Instalações 13.500,00 0,00

Total por Ação: 13.500,00 13.500,00
Total por Unidade: 13.500,00 13.500,00

0301000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2063 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD
3.3.9.0.33.00.00.00.00  /  02 - Passagens e DESPs com Locomoção. 0,00 15.000,00
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Acréscimo Redução

CENTRO
ARACATU - BA
CNPJ.: 14.105.712/0001-80

RUA LIBERIO ALVES MAIA, 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

Nº do Decreto: 002

3.3.9.0.93.00.00.00.00  /  02 - Indenizações e REST 15.000,00 0,00
Total por Ação: 15.000,00 15.000,00

2070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
3.3.9.0.35.00.00.00.00  /  02 - SERVs de Consultoria 66.000,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00  /  02 - Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica 0,00 186.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00  /  02 - Indenizações e REST 120.000,00 0,00

Total por Ação: 186.000,00 186.000,00
Total por Unidade: 201.000,00 201.000,00

0401000 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

2047 - Gestão das Ações Fundo Municipal de Assistencia Social
3.1.9.0.04.00.00.00.00  /  00 - Contratação p/ Tempo determinado 50.000,00 0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00  /  00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 0,00 50.000,00

Total por Ação: 50.000,00 50.000,00
Total por Unidade: 50.000,00 50.000,00

BRAULINA LIMA SILVA
CPF: 484.222.315-49

Prefeito

Total da Movimentação: 368.500,00 368.500,00

ARACATU,  01  de  janeiro  de  2022
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na situado na Rua Rui 
Barbosa, 26, Centro, Caculé – Bahia – Fone/Fax (77) 3455-1412, inscrita no CNPJ sob n.º 
13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal,
responsáveis pelo PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos 
itens abaixo, homologada em 17/02/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando 
publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 -DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a 
seguir relacionado(s), objetivando o compromisso do fornecimento  de materiais esportivos, em 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o nº 23.840.148/0001-30, com endereço comercial Rua Isaque Alves Dos Santos, nº 350, São 
Cristóvão, Caculé, Bahia, representado neste ato por pelo o Sr. Rosenildo Dos Santos Nunes, portador 
do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 04.685.996-90 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 477627995-91.

LOTE I

N. DESCRICAO MARCA UN QTD
PREÇO

UNIT (R$)
PREÇO
TOTAL

1
REDE PARA FUTEVOLEI PROFISSIONAL FIO 2 PE 1M

ALTURA, 12,5 CM MALHA, 9,5 M COMPRIMENTO 2 FXPVC
GISMAR 

REDE UNI 4 95,00 380,00

2

REDE PARA TRAVE GOL FUTEBOL CAMPO MEDIDA
OFICIAL 7,50 x 2,50 EM POLIETILENO(NYLON) 100%

VIRGEM FIO 4mm.

PSS
REDES PAR 10 397,00 3.970,00

3
REDE PARA TRAVE GOL FUTEBOL CAMPO MEDIDA

OFICIAL 7,50 x 2,50 FIO SEDA 4MM
GISMAR 

REDE PAR 4 500,00 2.000,00

4
REDE PARA TRAVE GOL DE FUTEBOL DE SALAO FIO

SEDA 4MM 2,20X3,20 MATRIX PAR 10 300,00 3.000,00

5
REDE PARA TRAVE GOL DE FUTEBOL DE SALAO FIO

NYLON TORCIDO 4MM 2,20X3,20
GISMAR 

REDE PAR 50 280,00 14.000,00

6
REDE PARA TRAVE GOL DE FUTEBOL SOCIETY FIO EM

SEDA DE 4MM 2,30X5,20
MATRIX PAR 10 400,00 4.000,00

7
REDE PARA TRAVE GOL DE FUTEBOL SOCIETY FIO DE

4MM 2,30X5,20 EM NYLON
GISMAR 

REDE PAR 20 300,00 6.000,00

8 REDE PARA VOLEY 4 FAIXAS ALGODAO 1X9,50 GISMAR 
REDE UN 20 170,00 3.400,00

9 REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON FIO 4MM (M²) GISMAR 
REDE M² 6000 7,00 42.000,00

VALOR GLOBAL DO LOTE I R$ 78.750,00

LOTE IV

N. DESCRICAO MARCA UN QTD
PREÇO

UNIT (R$)
PREÇO
TOTAL
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1

BOLSA TERMICA DE MASSAGEM COM KITCONFECCIONADO 
EM 80% POLIESTER, 20% POLIAMIDA. CONTEM 01 ISOPOR E 
02 BISNAGAS DE PLASTICO DIMENSÃO APROXOMADA (A x

L): 25 x 36 c

FINTA
UN 4

110,00 440,00

2 APITO EM PLÁSTICO RESISTENTE SIMILAR
AX

ESPORTE
S

UN 50 5,00 250,00

3
APITO PARA ARBITRO, OFICIAL, EM PLASTICO

RESISTENTE PENALTY UN 20 40,00 800,00

4

APITO DE MESA PARA ARBITRO PROFISSIONAL
FABRICADO EM PLASTICO ABS, SEM BOLINHA, EMITE2

SONS AO MESMO TEMPO (BI-VOX)

SCALIBU
SPORTS UN 10 18,00 180,00

5
PETECA - EM BORRACHA; PESANDO 40 A 42 GRAMAS;

COM PENAS BRANCAS DE PERU KAEMY UN 80 25,00 2.000,00

6
BOMBA DE AR, PARA ENCHIMENTO DE BOLAS DE

FUTEBOL, COM BICO TUBO POLICARBONATO PENALTY UN 40 35,00 1.400,00

7

CARTÕES AMARELO/VERMELHO PARA ÁRBITROS DE
FUTEBOL COM 01 PAR. ESTES CARTÕES VEM COM UMA
PLANILHA NO VERSO PARA QUE VOCÊ TOME NOTA DAS

OCORRÊNCIAS DA PARTIDA - ALTURA: 12,00CENTÍMETROS -
LARGURA: 8,00 CENTÍMETROS -

PROFUNDIDADE:PESO: 30,00 GRAMAS

POKER

UN 20
12,50 250,00

8 PRANCHETA MAGNETICA TATICA BOUTIQU
E UN 4 110,00 440,00

9 BOLSA BOLA TUBO PENTAGO
L UN 4 60,00 240,00

10 BOLSA PORTA CHUTEIRA CARRER
O UN 60 20,00 1.200,00

11 ESTACA DE AGILIDADE PROFISSIONAL MUVIN UN 20 40,00 800,00

12
COLA REMENDO FRIO BICICLETA 15G CAIXA COM 24

UNIDADES
VULCAFL

EX CX 5 100,00 500,00

13 REMENDO BICICLETA R-00 CAIXA COM 100 UNIDADES
VULCAFL

EX CX 10 30,00 300,00

14 LINHA ENCERADA N° 4 BRANCO 1MM 100G

SELARIA
IRMÃOS
ANDRAD

E

UN 10 20,00 200,00

VALOR GLOBAL DO LOTE VI R$ 9.000,00
GLOBAL:  R$ 87.750,00 (oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais)

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) 
será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 006/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a 
atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
2.3 – O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as 
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação.

Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
2. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
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3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos 
Federais, junto ao INSS;

4. Prova de regularidade junto ao FGTS;
5. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.

3 -DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os 
atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 -DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá 
cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, 
gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 -DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 
(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura, conforme art. 15,  da Lei nº 8.666/93.

6 -DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata 
de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 -DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de 
serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, com prejuízo a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

_________________________
PREFEITURA

_________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos 
Federais, junto ao INSS;

4. Prova de regularidade junto ao FGTS;
5. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.

3 -DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os 
atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 -DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá 
cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, 
gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 -DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 
(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura, conforme art. 15,  da Lei nº 8.666/93.

6 -DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata 
de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 -DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de 
serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, com prejuízo a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

_________________________
PREFEITURA

_________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na situado na Rua Rui 
Barbosa, 26, Centro, Caculé – Bahia – Fone/Fax (77) 3455-1412, inscrita no CNPJ sob n.º 
13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal,
responsáveis pelo PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos 
itens abaixo, homologada em 17/02/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando 
publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 -DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a 
seguir relacionado(s), objetivando o compromisso do fornecimento  de materiais esportivos, em 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

DETIANE DE SOUZA ARAUJO BRITO CALCADOS, com sede à Rua Oliveira Brito, 46; 
Centro; Cidade: Piripá – BA; CEP: 46.270-000, inscrita no CNPJ n. º 31.868.927/0001-71, 
representado neste ato pela a Sra. Detiane de Souza Araújo Brito, portador do Registro Geral ‘RG’ sob 
o nº 1425710670 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 043.129.835-18.

LOTE II

N. DESCRICAO MARCA UN QTD PREÇO
UNIT
(R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

1
BOLA DE BASQUETE PRO 7.8 OFICIAL NBBFIBA
(75-77CM, 600-620g), CAMARA BUTIL,
POLIURETANO, MIOLO REMOVIVEL E
LUBRIFICADO

PENALTY UN 15 478,17 7.172,55

2
BOLA DE BASQUETE PLAYOFF IX (75-78CM,
600 -650g), BORRACHA BUTILICA,
MIOLO REMOVIVEL PENALTY

UN 30 103,00
3.090,00

3
BOLA DE HANDEBOL SUECIA H2L (54-56CM,325-
400g), CAMARA AIRBILITY,
COSTURADA, PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP
SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO

PENALTY UN
25 292,00

7.300,00

4 BOLA DE BORRACHA DE LEITE COM PITO PENALTY UN 250 34,97 8.742,50

5 BOLA DE FUTVOLEI FT-5 PADRAO FIFA
OFICIAL MIKASA UN 10 424,29 4.242,90

6 BOLA DE FUTVOLEI FTV-5 PRO VAUVULA
REMOVIVEL 7 A 8 LBS 100% PU POKER UN 15 181,44 2.721,60

7
BOLA DE VOLEY MIRIM 4500 (60-63CM, 240-270g), 
CAMARA AIRBILITY, MATRIZADA PU, MIOLO
SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO POKER UN 45 84,58 3.806,10

8
BOLA DE VOLEY DE AREIA, (66 - 68CM, 260
- 280g), 12 GOMOS, MICROFIBRA, CAMARA
6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO,
MIOLO CAPSULA SIS, TERMOTEC

PENALTY UN
20 343,03

6.860,60
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9

BOLA DE VOLEY, 3600 (65-67CM, 260-280g),
SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, 12 GOMOS , 
LAMINADO: PU SUPERSOFT, CAMARA 60, 
EVACEL, DUPLA COLAGEM MIOLO CAPSULA SIS 
LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL POKER

UN
25 131,35

3.283,75

10
BOLA DE VOLEY PRO 8.0 (65-67 CM, 260 - 280g),
CAMARA AIRBILITY, MATRIZADA
COM 16 GOMOS, MICROFIBRA, MIOLO SLIP
SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO

PENALTY UN 25
529,20

13.230,00

VALOR GLOBAL DO LOTE II 60.450,00

LOTE III

N
. DESCRICAO MARCA UN QTD PREÇO

UNIT
(R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

1

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PVC,68-
70CM, 410-440GRS, MIOLO
SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO,
CAMARA ARVILITY, 9 A 11LBS,
COSTURADA, 6 GOMOS,
TECNOFUSION

POKER
UN

30 90,37
2.711,10

2
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PU, 410-
450G, 68 - 70 CM, CÂMARA AIRBILITY, 
COSTURADA, 32 GOMOS,MIOLO
REMOVIVEL

PENALTY
UN

30 92,17
2.765,10

3
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ,
MICROFIBRA 410-440g, 68-69,50 CM,
CAMARA BUTIL, COSTURADA, MIOLO
REMOVIVEL

POKER
UN

50 71,05
3.552,50

4
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ,
MICROFIBRA 410-445g, 68-69,50 CM,
CAMARA BUTIL, COSTURADA, MIOLO
REMOVIVEL

POKER
UN

120 71,05
8.526,00

5
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY PRO S7
BRASIL PU HIGH SOLID 68-70CM 6 GOMOS,
6/8 LBS

PENALTY UN 60 107,42 6.445,20

VALOR GLOBAL DO LOTE III 23.999,90

LOTE VIII

N. DESCRICAO MARCA UN QTD PREÇO
UNIT
(R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

1 MEDALHA EM METAL COM CORRENTE DOURADA
COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 07CM LUXSIN

G
UN 1.500 4,85 7.275,00

2 MEDALHA EM METAL COM CORRENTE PRATACOM
DIÂMETRO MÍNIMO DE 05CM LUXSIN

G
UN 1.500 4,05 6.075,00

3 MEDALHA 100% ACRILICO PERSONALIZADA6CM
COM FITA ACRILICO 3M

LUXSIN
G

UN 1.000 4,74 4.740,00

4 BORRACHA PARA GRAMA SINTETICA LGF KG 10.000 2,02 20.200,00
VALOR GLOBAL DO LOTE VIII 38.290,00

R$ 122.739,90 (cento e vinte e dois mil e setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos)
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2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) 
será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 006/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a 
atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
2.3 – O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as 
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação.

Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
2. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos 

Federais, junto ao INSS;
4. Prova de regularidade junto ao FGTS;
5. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.

3 -DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os 
atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 -DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá 
cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, 
gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 -DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 
(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura, conforme art. 15,  da Lei nº 8.666/93.

6 -DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata 
de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 -DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de 
serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, com prejuízo a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

_________________________
PREFEITURA
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_________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br

_________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na situado na Rua Rui 
Barbosa, 26, Centro, Caculé – Bahia – Fone/Fax (77) 3455-1412, inscrita no CNPJ sob n.º 
13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal,
responsáveis pelo PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos 
itens abaixo, homologada em 17/02/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando 
publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 -DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a 
seguir relacionado(s), objetivando o compromisso do fornecimento  de materiais esportivos, em 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

OLYMPIA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 37.480.420/0001-22, com endereço comercial na Av. Santa Marta, 261, Centro, Vitória 
da Conquista – BA, CEP 45000-785, representado neste ato pelo o Sr. Eneilson Vieira Lemos, 
portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 382170580 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 296.050.595-
68.

LOTE IV

N. DESCRICAO MARCA UN QTD PREÇO UNIT 
(R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

1
BOLA DE FUTSAL F5 BRASIL PRO (62-64CM, 400-

440g), TERMOTEC, 100% PU
PENALTY UN 70 124,00 8.680,00

2

BOLA DE FUTSAL (61-64CM, 420-450g), 12 GOMOS,
COSTURADA, PU, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E

LUBRIFICADO, CAMARA DE LATEX 10 A 12LBS
PENALTY UN 150 121,00 18.150,00

3

BOLA DE FUTSAL RX 200 (58-60 CM, 370-390g) SUPER
SOFT E ULTRA FUSION, AIRBILITY, TERMOTEC, PVC,MIOLO

SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO

DALPONT
E 81 UN 80 157,50 12.600,00

4

BOLA DE FUTSAL 100 (50-55CM, 300-350g) AIRBILITY,
TERMOTEC, PU MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E

LUBRIFICADO

DALPONT
E 81 UN 80 170,00 13.600,00

5

BOLA OFICIAL DE FUTSAL 200, TERMOTEC, COM 8
GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%. POSSUI 

CAMADA NEOGEL, DEIXANDO A BOLA MAIS MACIA E
ELÁSTICA - DIÂMETRO: 55 - 59 CM PESO: 350

- 380 G - MIOLO: MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E
LUBRIFICADO - CÂMARA AIRBILITY.

PENALTY

UN 20
178,50 3.570,00

VALOR GLOBAL DO LOTE IV R$ 56.600,00

LOTE V

N. DESCRICAO MARCA UN QTD
PREÇO 

UNIT (R$) 
PREÇO
TOTAL (R$)

1
CHUTEIRA LINHA FUTSAL, CABEDAL SINTETICO,

ENTRESOLA EVA, SOLADO BORRACHA, PESO
UMBRO PAR 50 102,48 5.124,00

2
CHUTEIRA LINHA CAMPO, CABEDAL SINTETICO,

ENTRESOLA EVA, SOLADO BORRACHA, PESO
UMBRO PAR 50 102,48 5.124,00
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3
CHUTEIRA LINHA SOCIETY, CABEDAL SINTETICO,

ENTRESOLA EVA, SOLADO BORRACHA, PESO
UMBRO PAR 50 102,00 5.100,00

4

LUVA PARA GOLEIRO EM POLIPROPILENO, DESENVOLVIDA
COM LATEX 100% - COSTURA RETA ,MUNHEQUEIRA, ALÇA,

DORSO SUPER GRIP,
TECNOLOGIA FLEX, CORTE CURVO

POKER
PAR 40

132,00 5.280,00

5

LUVA PARA GOLEIRO COM CAMADA DUPLA DE
REVESTIMENTO, PUNHO COM FEIXE EM VELCRO,

TECNOLOGIA GRIPE, COSTURA E CORTE RETO
POKER PAR 40 178,00 7.120,00

6

MEIAO PROFISSIONAL PARA FUTEBOL - TAMANHO
ÚNICO 52% EM POLIAMIDA 31% EM ALGODÃO 11% EM

POLIESTER E 6% EM ELASTODIENO
KANXA PAR 100 13,00 1.300,00

7

MEIAO AMADOR PARA FUTEBOL - TAMANHO ÚNICO
49% EM POLIAMIDA 31% EM ALGODÃO 11% EM

POLIESTER E 5% EM ELASTODIENO
KANXA PAR 60 11,00 660,00

8
JOELHEIRA MOVE PRO 90% EM POLIESTER E 10% EM

ALASTODIENO
KANXA PAR 30 40,70 1.221,00

9
COTOVELEIRA MOVE PRO 90% EM POLIESTER E 10%

EM ALASTODIENO
KANXA PAR 30 39,00 1.170,00

10

CANELEIRA CONFECCIONADA COM LATEX VITROVINIL 
COM ENCHIMENTO DE ESFERA DE FERROCOM VIEZ

POLIPROPILENO. CONTÉM: 1 PARDE CANELEIRAS
DIMENSÕES APROX: 12X33X34CM

SCALIBU
PAR 50

9,02 451,00

VALOR GLOBAL DO LOTE V R$ 32.550,00

LOTE VII

N. DESCRICAO MARCA UN QTD
PREÇO 

UNIT (R$) 
PREÇO
TOTAL (R$)

1
UNIFORME COMPLETO DE ARBITRO PROFISSIONAL

(CAMISA, SHORTS E MEIÃO)
OLYMPIA KIT 10 129,00 1.290,00

2

UNIFORME COMPLETO SELEÇÃO DE BASQUETE
SUBLIMAÇÃO TOTAL MATERIAL 100 % POLIÉSTERDRI

(CAMISA, CALÇÃO E MEIA)
OLYMPIA KIT 24 97,00 2.328,00

3

UNIFORME COMPLETO SELEÇÃO DE FUTEBOL
SUBLIMAÇÃO TOTAL MATERIAL 100 % POLIÉSTERDRI

(CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO)
OLYMPIA KIT 50 98,00 4.900,00

4

UNIFORME COMPLETO INFANTIL SUBLIMAÇÃO TOTAL
MATERIAL 100 % POLIÉSTER DRI (CAMISA, CALÇÃOE

MEIÃO)
OLYMPIA KIT 60 98,00 5.880,00

5

UNIFORME COMPLETO SELEÇÃO DE FUTEVOLEI
SUBLIMAÇÃO TOTAL MATERIAL 100 % POLIÉSTERDRI

(CAMISA, CALÇÃO)
OLYMPIA KIT 12 98,00 1.176,00

6

UNIFORME COMPLETO SELEÇÃO DE VOLEI DE AREIA
SUBLIMAÇÃO TOTAL MATERIAL 100 % POLIÉSTERDRI

(CAMISA, CALÇÃO)
OLYMPIA KIT 12 98,00 1.176,00

7 COLETES PARA TREINO OLYMPIA UNI 300 14,50 4.350,00
VALOR GLOBAL DO LOTE VII R$ 21.100,00

R$ 110.250,00 (cento e dez mil e duzentos e cinquenta reais)

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) 
será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 006/2022.

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 24

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a 
atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
2.3 – O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as 
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação.

Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
2. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos 

Federais, junto ao INSS;
4. Prova de regularidade junto ao FGTS;
5. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.

3 -DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os 
atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 -DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá 
cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, 
gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 -DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 
(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura, conforme art. 15,  da Lei nº 8.666/93.

6 -DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata 
de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 -DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de 
serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, com prejuízo a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

_________________________
PREFEITURA

_________________________
FORNECEDOR
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
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TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na situado na Rua Rui 
Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia -FONE/FAX (77) 3455-1412, inscrita no CNPJ sob n.º 
13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, com 
ADESÃO DAS SECRETARAS MUNICIPAIS, responsáveis pelo PREGÃO PRESENCIAL Nº 
008/2022, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 23/02/2022, 
doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, têm 
entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

1 -DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a 
seguir relacionado(s), objetivando o compromisso do Registro de  Preços  para  o  fornecimento  de  
material de construção e material elétrico,  para  manutenção  de  diversas secretarias, deste  
Município, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

CEREALISTA COELHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 
13.757.042/0001-13, com endereço comercial na Av. Cônego Miguel Monteiro, 128 Centro Caculé -
Ba Cep: 46300-000, representado neste ato por Raimundo Rodrigues Coelho, brasileiro, empresário, 
portador da cédula de identidade nº 01050942-93, inscrito no CPF nº 025.545.775-87.

LOTE 01

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU 
SERVIÇO QTD. MARCA UNID VALOR

UNIT. VALOR TOT.

01

ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a 
base de hipoclorito de sódio, com teor de 

cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. 
Embalagem plástica de 01 litro, com 

dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade não superior a 06 meses e 
registro no Ministério da Saúde.

2.000 TEIU UNID 2,20 4.400,00

02

AMACIANTE, para uso doméstico, com 
aroma perfumado, embalagem de 2 litros, 

dados do fabricante, data de validade, 
registro do ministério da saúde. 200 TEIU UNID 8,10 1.620,00

03

AROMATIZADOR DE AR para 
ambiente, em forma de aerosol, fragrância 

agradável, não contendo cfc-
clorofluorcarbono de ar, dupla ação. 

Registro no Ministério da Saúde. 
Embalagem: com volume não inferior 400 
ml , contendo o nome do fabricante, data 

de fabricação e prazo de validade.

330 BOM AR UNID 9,80 3.234,00

04 DESINFETANTE LÍQUIDO, para uso TEIU 7,45 10.430,00
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geral, ação bactericida e germicida, 
fragrância lavanda, com registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem 
contendo 2 litros, com dados do 

fabricante, data e prazo de validade.

1.400 UNID

05

DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, 
concentrado, inodoro, biodegradável, com 
excelente ação desengordurante, conforme 
norma astm d 1681. O produto devera ter 
registro e/ou autorização do Ministério da 

Saúde. Embalagem plástica de 500 ml, 
contendo identificação, marca do 

fabricante, data de fabricação, lote, prazo 
de validade e peso líquido.

2.000 ZAB UNID 2,10 4.200,00

06

LIMPADOR CONCENTRADO, para 
limpeza pesada, composto de tensoativo 
não-iônico, coadjuvante, solubilizante, 
veículo e perfume. Embalagem plástica 
com no mínimo 500 ml, com dados de 

identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 
Saúde.

400 VEA UNID 7,10 2.840,00

07

LIMPADOR, instantâneo multiuso, 
composto de tensoativo não iônico, 

coadjuvantes. Embalagem frasco com no 
mínimo 500 ml, contendo a marca do 

fabricante e prazo de validade. Registro 
no Ministério da Saúde.

400 TEIU UNID 3,95 1.580,00

08

LIMPA VIDRO, líquido, conforme norma 
ASTM d-1681 e inscrição na DISAD. 
Embalagem plástica com 500 ml, com 

dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade.

100 TEIU UNID 4,10 410,00

09

CERA PARA POLIMENTO, líquida, 
incolor e vermelha, para assoalho. 
Registro no Ministério da Saúde. 

Embalagem plástica com volume não 
inferior a 750 ml e não superior a1 lt 

contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação, e prazo de validade.

200
POLITRI

Z UNID 4,85 970,00

10

SABÃO, EM PÓ, com tensoativo 
biodegradável, contendo na composição: 

água, corante e branqueador óptico. 
Embalagem: CAIXA original do 

1.400 ALA UNID 4,00 5.600,00
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fabricante, com no mínimo 500g com 
dados do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade e composição química. 
O produto deverá ter registro no 

Ministério da Saúde.

11

SABÃO, EM BARRA, multiuso, 
biodegradável, para limpeza em geral. 

Embalagem com 500 g, dados de 
identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade e registro no Ministério da 

Saúde.

500 TEIU UNID 4,35 2.175,00

12

LIMPADOR ÁCIDO para limpeza 
pesada, profunda e restauração. 

Embalagem plastica com no minimo 1000 
ml, com dados de identificacao do 

produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no 

ministerio da saude.

120 START UNID 7,00 840,00

13

DETERGENTE PARA USO GERAL, 
desengraxante, limpador gelatinoso de uso 

geral. Altamente concentrado, 
biodegradável. Limpeza e odorização de 

ambientes como saunas, banheiros, 
ônibus, vestiários, pisos industriais, 

superfícies laváveis, etc. na cor amarelo, 
Embalagem de 1 litro.

350 TEIU UNID 6,45 2.257,50

14

REMOVEDOR, produto liquido 
formulado a base de ácidos inorgânicos e 

agentes oxidantes que promovem uma 
limpeza eficaz em calcadas, pisos de 
cerâmicas, rejuntes e pisos em geral 

Embalagem de 2 litros

150
REMOVE

X UNID 16,95 2.542,50

15

SABONETE LÍQUIDO, bactericida, em 
refil, fragrância agradável para 

saboneteiras de banheiros. Embalagem 
com no mínimo 1.000ml cada, com dados 
do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade.

500 FRIZON UNID 16,27 8.136,00

16

SABONETE SÓLIDO, em barra, 
fragrância agradável. Registro no 

Ministério da Saúde. Embalagem: com no 
mínimo 85 g, com dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade.

450 EVEN UNID 1,70 765,00

TOTAL LOTE 1: R$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)
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LOTE 2

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU 
SERVIÇO QTD. MARCA UNID VALOR

UNIT. VALOR TOT.

01

CREME DENTAL, com mínimo de 1.450 
PPM de flúor, ação bacteriana. 

Embalagem: bisnaga com no mínimo 70 
g, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. O 
produto deverá ter registro no Ministério 

da Saúde.

150 SORRISO UNID 2,09 313,50

02

PERFUME, a base de álcool etílico e 
cumarina, com fragrância de alfazema. 
Embalagem: frasco com 115 ml, com 

dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 
Saúde.

80 SUISSA UNID 11,71 936,50

03

SHAMPOO, trata e protege os cabelos, 
embalagem com nome do fabricante. 

Contém 350ml. 100
DARLIN

G UNID 6,50 650,00

04

Absorvente higiênico, feminino, tamanho 
normal, com abas, com protetor 

impermeável interno e bordas, embalagem 
original de fabrica, datam de validade 

estampada na embalagem, pacote com 08 
(oito) unidades. Fornecer o produto com 

embalagem vedada, para que não
comprometa a qualidade do produto.

1.000 SYM PCT 2,50 2.500,00

TOTAL LOTE 2: R$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

GLOBAL: R$ 56.400,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) 
será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 008/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 008/2022.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a 
atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
2.3 – O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as 
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação.

Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 30

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br

2. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos 

Federais, junto ao INSS;
4. Prova de regularidade junto ao FGTS;
5. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.

3 -DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os 
atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 -DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá 
cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, 
gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 -DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 
(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura, conforme art. 15,  da Lei nº 8.666/93.

6 -DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata 
de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 -DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de 
serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, com prejuízo a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

_________________________
PREFEITURA

_________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br

2. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos 

Federais, junto ao INSS;
4. Prova de regularidade junto ao FGTS;
5. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.

3 -DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os 
atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 -DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá 
cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, 
gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 -DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 
(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura, conforme art. 15,  da Lei nº 8.666/93.

6 -DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata 
de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 -DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de 
serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, com prejuízo a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

_________________________
PREFEITURA

_________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na situado na Rua Rui 
Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia -FONE/FAX (77) 3455-1412, inscrita no CNPJ sob n.º 
13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, com
ADESÃO DAS SECRETARAS MUNICIPAIS, responsáveis pelo PREGÃO PRESENCIAL Nº 
008/2022, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 23/02/2022, 
doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, têm 
entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

1 -DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a 
seguir relacionado(s), objetivando o compromisso do Registro de  Preços  para  o  fornecimento  de  
material de construção e material elétrico,  para  manutenção  de  diversas secretarias, deste  
Município, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

JOSE NEVES FERREIRA -ME, CNPJ nº. 01.589.296/0001-90, com sede na Av. Castro Alves ,522 
Centro, Tanque Novo Ba-Cep 46580-000, representada pelo Sr. José Neves Ferreira, residente na 
avenida Castro Alves, 522, Centro, Tanque Novo, Bahia; Portador de identidade nº 6535627-64 
SSP/BA, CPF nº 718.979.335-68.

LOTE 3
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO QTD. UNID. MARCA VALOR VALOR

TOTAL

01

COPO PARA ÁGUA, capacidade 200 ml, em poliestileno branco, com
frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo devera ser

igual ou superior a 220 gramas. Embalagem caixa de papelão, onde os
copos são acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada,

contendo nome do fabricante e quantidade.

2.000 pct CHIO R$ 6,90 R$ 13.800,00

02

COPO PARA CAFÉ, capacidade 50 ml, em poliestileno branco, com
frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo devera ser

igual ou superior a 72 gramas. Embalagem caixa de papelão, onde os
copos são acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada,

contendo nome do fabricante e quantidade.

500 pct CHIO R$ 3,20 R$ 1.600,00

03
GUARDANAPO, de papel absorvente, folha simples, de composicao
100% fibra celulose, dimensoes minimas 30 x 30mm, embalagem:

pacote com 50 unidades, com dados do fabricante, data de fabricacao
800 pct M&TEL R$ 3,00 R$ 2.400,00

04 PAPEL TOALHA pacote com 02 ROLOS de 20 x 21,5 da cor branca
com 100% de fibras naturais 500 pct DAMA R$ 4,00 R$ 2.000,00

05
Papel toalha Interfolhado com 2 dobras BRANCO, Dimensôes: 20 x

20 cm, Embalagem: Pacote com
1.000 folhas

750 pct TOK R$ 17,00 R$ 12.750,00

06

Papel HIGIENICO de folha simples, branco, fabricado a partir de fibras
naturais virgens

e/ou recicladas, em rolos, dimensões de 10 cm x 60
m. A embalagem devera conter a marca do fabricante, dimensão,
indicação de não reciclado, cor e lote do produto. Pacote com 4

1.500 pct TOK R$ 5,80 R$ 8.700,00

07
ESCOVA, para limpeza, com cerdas em nylon, dimensões mínimas 13
cm x 6 cm x 1cm. Etiqueta contendo dados de identificação doproduto

e marca do fabricante.
40 unid CONDOR R$ 3,50 R$ 140,00

08

ESPONJA DE LÃ DE AÇO, carbono abrasivo, para limpeza em geral.
Embalagem: pacote com 8 (oito) unidades, peso liquido não inferior a50

gramas, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
500 unid TEIU R$ 1,90 R$ 950,00
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09

ESPONJA SINTÉTICA, dupla face, um lado em espuma poliuretano e
outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20 mm, com
variação de +/- 10 mm. Embalagem com dados de identificação do

produto e marca do fabricante.

1.000 unid 3M R$ 0,80 R$ 800,00

10
ESPONJA, EM ESPUMA, para banho, dimensões 90 x 60 x 15 mm, 

com
variação de +/- 2 mm. Embalagem com dados de identificação do

produto e marca do fabricante.

150 unid 3M R$ 1,50 R$ 225,00

11 FLANELA em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de
algodão, para uso geral, dimensões mínimas de 30 x 50 cm. 500 unid OPÇÃO R$ 4,20 R$ 2.100,00

12 PANO DE CHÃO, em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, na cor
branca, dimensões aproximadas 65 x 40 cm. 800 unid OPÇÃO R$ 7,80 R$ 6.240,00

13
PANO, PARA LIMPEZA, de copa-cozinha, 100% em algodão, alta

absorção, fácil enxágüe, alta resistência, dimensões mínimas de 70 x42
cm, na cor branca.

250 unid OPÇÃO R$ 4,90 R$ 1.225,00

14 VASSOURA, com fios de nylon com cabo de encaixe em madeira. 200 unid CONDOR R$ 15,90 R$ 3.180,00

15 VASSOURA, em pelo, cabo e base em madeira, sendo a base
retangular, comprimento mínimo de 25 cm e altura mínima da base 200 unid CONDOR R$ 15,90 R$ 3.180,00

16 RODO grande cabo de madeira borracha dupla para limpeza pesada
com dimensão aproximada de 60 cm 120 unid TEIU R$ 21,00 R$ 2.520,00

17 RODO, para piso, cepa em polipropileno com dimensão aproximada
de 40 cm, cabo com encaixe rosqueado, altura mínima de 120 cm. 120 unid TEIU R$ 17,00 R$ 2.040,00

18

SACO PLÁSTICO para lixo 30 litros, para acondicionamento de
resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não 

passível de separação), classe i, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínimade 62
cm, micragem de 4,0, capacidade nominal para 30 litros, na cor cinza.

Embalagem: pacote com 10 unidades, tendo peso mínimo de 1,35 kg.A
embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensões do saco, 

quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso 
exclusivo para lixo" e "saco não adequado a

conteúdos perfurantes". O produto devera atender normas ABNT

1.000 pct LIXOLIX R$ 4,50 R$ 4.500,00

19

SACO PLÁSTICO para lixo 50 litros, para acondicionamento de metal,
classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 cm,
podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 80 cm, micragem de4,0, 

capacidade nominal para 50 litros, na cor amarela. Embalagem: pacote
com 10 unidades, tendo peso mínimo de 1,85 kg. A embalagem devera

informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os
dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" 

e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto devera
atender normas ABNT NBR 9191 e

1.000 pct LIXOLIX R$ 4,50 R$ 4.500,00

20

SACO PLÁSTICO para lixo 15 litros, para acondicionamento de
resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não 

passível de separação), classe i, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, largura 39 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínimade 58

cm, micragem de 5,0 com 20 unidades, capacidade nominal para 15
litros, na cor cinza. Embalagem: pacote com 100 unidades, tendo peso

mínimo de 1,04 kg. A embalagem devera informar a marca do
fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do 
alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saconão adequado a

conteúdos perfurantes". O produto devera atender

1.000 pct LIXOLIX R$ 4,50 R$ 4.500,00

21

SACO PLÁSTICO para lixo 100 litros, para acondicionamento de
resíduos domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou

reciclada, largura de 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínimade
105 cm, micragem de 6,0, capacidade nominal para 100 litros, podendo

ser apresentado em qualquer cor, exceto branca.
Embalagem: pacote com 05 unidades, tendo peso mínimo de 4,35 kg.A
embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensões do saco, 

quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso 
exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos

perfurantes". O produto devera atender normas ABNT NBR 9191.

1.000 pct LIXOLIX R$ 4,50 R$ 4.500,00
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22 LUVA DE BORRACHA, cano médio, uso domestico, tamanho P, com
boa elasticidade e alta resistência. 500 unid VOLK R$ 7,30 R$ 3.650,00

23 LUVA DE BORRACHA, cano médio, uso domestico, tamanho G, com
boa elasticidade e alta resistência. 500 unid VOLK R$ 7,30 R$ 3.650,00

24 LUVA DE BORRACHA, cano médio, uso domestico, tamanho M, com
boa elasticidade e alta resistência. 500 unid VOLK R$ 7,30 R$ 3.650,00

25 TORNEIRA para filtro de água cromada. 20 unid HELEN R$ 5,90 R$ 118,00
26 VELA para filtro de cerâmica. 30 unid STEFANI R$ 6,50 R$ 195,00

27
COADOR PARA CAFÉ, de pano 100% algodão, na cor branca,

dimensões 20 cm (diâmetro) x 30 cm (profundidade), cabo com 16cm 
de comprimento, com variação de +/- 1 cm.

50 unid OPÇÃO R$ 2,98 R$ 149,00

28 AVENTAL, confeccionado em PVC, com forro em poliéster em um dos
lados, Possui ilhós e cadarço para amarração no pescoço. 50 unid CASA E

CIA R$ 7,99 R$ 399,50

29

LIXEIRA tubular capacidade  20 litros: Lixeira tubular com pedal
cor branca; coletor de lixo com capacidade aproximadamente de 20litros
- Material do corpo: polietileno com símbolo lixo comum -Material do

pedal: Plástico

50 unid PLASNE
W

R$ 32,99 R$ 1.649,50

30
LIXEIRA plástica com pedal 15 litros:- Lixeira com

pedal e tampa, trava interna para o saco de lixo, aste em aço 1010com 
tratamento antiferrugem.

50 unid PLASNE
W

R$ 25,00 R$ 1.250,00

31
LIXEIRA plástica telada sem tampa,capacidade 10 litros. 50 unid PLASNE

W
R$ 5,50 R$ 275,00

32
LIXEIRA EM PLÁSTICO, polietileno de alta densidade com tampa,

alta
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, capacidade não

inferior a 10 litros.

50 unid PLASNE
W

R$ 6,90 R$ 345,00

33 BALDE de plástico com alça de metal, Capacidade de 10 litros. 30 unid PLASNE
W

R$ 6,90 R$ 207,00

34 BALDE de plástico com alça de metal, Capacidade de 20 litros 30 unid PLASNE
W

R$ 11,50 R$ 345,00

35 PÁ para lixo plástica - largura mínima de 20 cm 30 unid PLASNE
W

R$ 6,90 R$ 207,00

36 FÓSFORO, palitos   de  madeira,  maço  com   10
caixinhas contendo 40 palitos cada, com selo do INMETRO. 20 pct GUARAN

Y
R$ 2,50 R$ 50,00

37 BORRIFADOR (pulverizador) manual, Fabricado em plástico,
Capacidade do frasco: 500 ml. 30 unid NOBRE R$ 15,00 R$ 450,00

38 ESPANADOR de pó, confeccionada com penas, com cabo de madeira. 20 unid DUSTER R$ 28,00 R$ 560,00
TOTAL LOTE 

03
R$ 99.000,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) 
será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 008/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 008/2022.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a 
atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
2.3 – O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as 
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação.

Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
2. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos 

Federais, junto ao INSS;
4. Prova de regularidade junto ao FGTS;
5. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.
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3 -DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os 
atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 -DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá 
cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, 
gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 -DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 
(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura, conforme art. 15,  da Lei nº 8.666/93.

6 -DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata 
de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 -DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de 
serviços será o Foro da Comarca de Caculé, Bahia, com prejuízo a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

_________________________
PREFEITURA

_________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 

A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade 
Pregão Eletrônico nº 5/22-PA 42/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de 
preços para futuras e eventuais contratação de empresa para fornecimento de gêneros 
alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Pública de 
Ensino do Município de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 
25.2.22 a 14.3.22 até às 8:30h, Abertura das Propostas: 14.3.22 às 8:30h, Disputa: 
14.3.22 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino 
Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 
924005 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - 
Diário Oficial (http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial).

Condeúba, BA – 25.2.22. 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira

Licitações
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

Processo Administrativo nº:  043/2022
Dispensa n°:    022/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização da Jornada Pedagógica com capacitação dos 
professores da rede municipal, com ministração de oficinas e palestras.

Silvan Baleeiro de Sousa, Prefeito Municipal de Condeúba/BA, no uso suas atribuições 
que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art. 72 da Lei 
14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo 
administrativo nº 043/2022, Dispensa nº 022/2022, em especial, o parecer técnico e 
jurídico, autorizo a contratação da INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA - IEX LTDA 
- ME, CNPJ n° 33.496.304/0001-40, para prestação de serviços para realização da 
Jornada Pedagógica com capacitação dos professores da rede municipal, com 
ministração de oficinas e palestras, no valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
com prazo de 30 dias, com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 
14.133/2021.

Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 

Dispensas de Licitações
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ATO RATIFICATÓRIO 

Processo Administrativo nº:  043/2022
Dispensa n°:    022/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização da Jornada Pedagógica com capacitação dos 
professores da rede municipal, com ministração de oficinas e palestras.

O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições: 

Reconhece e RATIFICA a situação de dispensa de licitação no presente processo, em 
consonância com o despacho formulado pelo Agente de Contratação e Equipe de 
Apoio, e tendo em vista manifestação da Procuradoria Jurídica. Em consequência fica 
a INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA - IEX LTDA - ME, CNPJ n°
33.496.304/0001-40, convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias, 
para prestação de serviços para realização da Jornada Pedagógica com capacitação 
dos professores da rede municipal, com ministração de oficinas e palestras, no valor 
global de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº:  043/2022
Dispensa n°:    022/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização da Jornada Pedagógica com capacitação dos 
professores da rede municipal, com ministração de oficinas e palestras.

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo n° 043/2022, 
referente a dispensa de licitação n° 022/2022, ADJUDICO E HOMOLOGO o 
procedimento licitatório e, em consequência, visto que após análise da documentação 
do processo, constatou-se que a empresa INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA - 
IEX LTDA - ME, CNPJ n° 33.496.304/0001-40, apresentou proposta condizente com a 
necessidade do presente processo precitado, para prestação de serviços para 
realização da Jornada Pedagógica com capacitação dos professores da rede 
municipal, com ministração de oficinas e palestras, pelo valor global de R$ 10.000,00 
(dez mil reais). 

Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº:  043/2022
Dispensa n°:    022/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização da Jornada Pedagógica com capacitação dos 
professores da rede municipal, com ministração de oficinas e palestras.

Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA, CNPJ nº 13.694.138/0001-80; 
Contratada: INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA - IEX LTDA - ME, CNPJ n°
33.496.304/0001-40, sediada na Rua 28 de Dezembro, s/n, Bairro Centro, na cidade de 
Cordeiros, Estado da Bahia; Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização da Jornada Pedagógica com capacitação dos professores da 
rede municipal, com ministração de oficinas e palestras; Fundamento Legal: Art. 75, 
inciso II da Lei Federal nº 14.133/21, Pareceres Técnico e Jurídico; Valor Global do 
Contrato: R$ 10.000,00 (dez mil reais); Forma de prestação dos serviços: imediata; 
Prazo Contratual: 30 dias; Ato de Ratificação: 043/2022; Ato de Homologação: 
043/2022; Condeúba - BA, Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2022; Silvan Baleeiro de 
Sousa – Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

Processo Administrativo nº:  043-A/2022
Dispensa n°:    022-A/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização de palestra motivacional na Jornada Pedagógica. 

Silvan Baleeiro de Sousa, Prefeito Municipal de Condeúba/BA, no uso suas atribuições 
que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art. 72 da Lei 
14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo 
administrativo nº 043-A/2022, Dispensa nº 022-A/2022, em especial, o parecer técnico 
e jurídico, autorizo a contratação da AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - ME, 
CNPJ nº 27.898.035/0001-46, para prestação de serviços para realização de palestra 
motivacional na Jornada Pedagógica, no valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
com prazo de 30 dias, com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 
14.133/2021.

Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ATO RATIFICATÓRIO 

Processo Administrativo nº:  043-A/2022
Dispensa n°:    022-A/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização de palestra motivacional na Jornada Pedagógica. 

O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições: 

Reconhece e RATIFICA a situação de dispensa de licitação no presente processo, em 
consonância com o despacho formulado pelo Agente de Contratação e Equipe de 
Apoio, e tendo em vista manifestação da Procuradoria Jurídica. Em consequência fica 
a AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - ME, CNPJ nº 27.898.035/0001-46, 
convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias, para prestação de 
serviços para realização de palestra motivacional na Jornada Pedagógica, no valor 
global de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº:  043-A/2022
Dispensa n°:    022-A/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização de palestra motivacional na Jornada Pedagógica. 

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo n° 043-A/2022, 
referente a dispensa de licitação n° 022-A/2022, ADJUDICO E HOMOLOGO o 
procedimento licitatório e, em consequência, visto que após análise da documentação 
do processo, constatou-se que a empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - 
ME, CNPJ nº 27.898.035/0001-46, apresentou proposta condizente com a necessidade 
do presente processo precitado, para prestação de serviços para realização de palestra 
motivacional na Jornada Pedagógica, pelo valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº:  043-A/2022
Dispensa n°:    022-A/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização de palestra motivacional na Jornada Pedagógica. 

Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA, CNPJ nº 13.694.138/0001-80; 
Contratada: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - ME, CNPJ nº 
27.898.035/0001-46, sediada na Rua 7 de Setembro, s/n, Bairro Centro, na cidade de 
Souto Soares, Estado da Bahia; Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização de palestra motivacional na Jornada Pedagógica; Fundamento 
Legal: Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21, Pareceres Técnico e Jurídico; Valor 
Global do Contrato: R$ 6.000,00 (seis mil reais); Forma de prestação dos serviços: 
imediata; Prazo Contratual: 30 dias; Ato de Ratificação: 043-A/2022; Ato de 
Homologação: 043-A/2022; Condeúba - BA, Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2022; 
Silvan Baleeiro de Sousa – Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EDITAL PE Nº 005/2022
Disponível em www.licitacoes-e.com.br

ID nº 924005 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022

ATENÇÃO

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, por meio de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados pelo Decreto Municipal nº 005/2022 e Decreto Municipal nº 
006/2022, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A – Centro, 
Condeúba/BA, no uso de suas atribuições delegadas, torna público que realizará 
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério 
de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 
Municipal nº 014/2017 e suas alterações, sem prejuízo dos benefícios assegurados pela 
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, e em registro do objeto na 
forma definida neste instrumento.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 25/02/2022 A PARTIR 
DAS 12:00 HORAS 

No Acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a 
Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas 
que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 
tanto na licitação quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o Edital (e 
anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento.

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar 
documentação exigida, fazer declaração falsa, não assinar o contrato e etc., sem 
prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará a licitante a 
penalidades, as quais serão apuradas em regular processo administrativo. 

Editais
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

LIMITE DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 14/03/2022 ÀS 08:30 
HORAS 

LIMITE DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 14/03/2022 ÀS 08:30 
HORAS 

ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 14/03/2022 ÀS 08:30 HORAS 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA ELETRÔNICA: 14/03/2022 ÀS 09:00 HORAS 

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO – www.licitacoes-e.com.br

À critério do (a) Pregoeiro (a) da licitação, o horário definido para realização do certame 
poderá ser prorrogado, desde que não comprometa o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação, em razão da indisponibilidade de infraestrutura
física e/ou de instrumentos de trabalhos necessários à realização do certame na data e 
horário estipulados. 

CAPÍTULO I – DO OBJETO: 
1.1. Esta licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o 

registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da 
Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, de 
acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo 
de Referência, observadas condições estabelecidas neste edital e seus anexos e 
legislação específica relativa ao objeto em licitação, sem prejuízo das regras 
impostas pela legislação pertinente.  

1.2. A licitação será dividida em lote, conforme tabela constante no Termo de 
Referência. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 
objeto.

1.4. Especificações e demais exigências conforme TERMO DE REFERENCIA-
ANEXO I do Edital.

1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
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2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da rede mundial 
de computadores (INTERNET), mediante condições de segurança - criptografia e 
autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações-e) do BANCO DO BRASIL. 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Condeúba, 
denominado (a) Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações-e" constante da página 
eletrônica do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br. Problemas de 
conexão e/ou dúvidas sobre o site "www.licitacoes-e.com.br": Através do Suporte 
Técnico 4004-0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0001 - 
demais localidades, escolhendo pela ordem as seguintes opções: 

3 - empresa 
2 - orientações técnicas 
1 - correntista ou 2 não correntista 
7 - licitações 

2.3. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos da LC 
123/2006 e 147/2014, atendendo o direito de prioridade para microempresa e de 
pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de 
preços.

CAPÍTULO III – DA PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências 
deste edital e seus Anexos e que estejam com Credenciamento regular junto ao 
Sistema de Licitações do Banco do Brasil.

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:  

3.2.1. Pessoa Física; 

3.2.2. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

3.2.3. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente;  

3.2.4. Estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação;  

3.2.5. Tenham servidor da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA como dirigente 
acionista de empresa detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador ou responsável técnico. Nesse caso deve ser 
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apresentada declaração pela licitante de que o dirigente controlador ou 
responsável não possui cotas além do limite estabelecido;  

3.2.6. Estejam constituídos sob a forma de Cooperativas, Associações e Fundações. 

3.2.7. Não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.2.8. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.2.9. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.2.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

3.3. Os itens objeto desta licitação estão divididos em Item Não Exclusivo,
destinados à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste 
edital; e em Itens Exclusivos, destinados à participação exclusiva das 
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua 
participação nos Itens Não Exclusivos. 

3.4. Caso o certame ou item/lote torne-se FRACASSADO ou DESERTO, a licitação 
será repetida para o MERCADO GERAL, sem a EXCLUSIVIDADE para Micro 
Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, com nova apresentação e 
abertura de envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação. 

3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49;

3.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame;

3.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte. 

3.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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3.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

3.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

3.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.5.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991. 

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

CAPÍTULO IV – DO REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a 

eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

CAPÍTULO V – ETAPA DE CREDENCIAMENTO: 
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral junto ao Sistema de 

Licitações do Banco do Brasil, que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico os licitantes devidamente 
credenciados junto ao Banco do Brasil, o qual é Provedor do Sistema de 
Licitações, cujas informações poderão ser obtidas na página eletrônica 
www.licitacoes-e.com.br ou em qualquer agência do Banco do Brasil S/A sediada 
no País. 

5.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível para acesso ao Sistema Eletrônico. 
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5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

5.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

5.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. 

5.8. DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS E 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: 

5.8.1. A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão da licitante 
ao Sistema Eletrônico, mediante digitação de sua senha privativa e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do referido 
sistema.

5.8.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e 
seus lances.

5.8.3. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá 
manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste edital.

5.8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão.
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5.8.5. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.

5.8.5.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação.  

5.8.5.2. O (a) Pregoeiro (a) irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de 
manter o pregão suspenso, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom 
andamento da etapa competitiva do certame. 

5.9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
5.9.1. O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da Equipe de 

Apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

5.9.1.1. Acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

5.9.1.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 
certame;

5.9.1.3. A abertura das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 
proponentes;

5.9.1.4. Desclassificar propostas indicando os motivos; 

5.9.1.5. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da 
proposta ou do lance de menor preço; 

5.9.1.6. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

5.9.1.7. Declarar o vencedor, adjudicando a proposta de menor preço; 

5.9.1.8. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; 

5.9.1.9. Elaborar a ata da sessão com o auxílio do sistema eletrônico; 

5.9.1.10. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 
adjudicação, à Autoridade Superior, visando à homologação e a contratação. 

CAPÍTULO VI - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO:
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6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. Não será aceita a apresentação de proposta de preços e documentos de 
habilitação através de link.

6.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A, assegurado aos 
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e 
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

6.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 43 da lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão.

6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do (a) pregoeiro (a) e 
para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

CAPÍTULO VII – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário e total do lote; 

7.1.2. Marca, no que for aplicável; 

7.1.3. Fabricante, no que for aplicável;  

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, 
prazo de validade ou de garantia;  

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação.

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas;

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos 
Municípios e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
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pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

CAPÍTULO VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES: 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) 
Pregoeiro (a) e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do lote.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (cem reais) para os lotes 6, 7 e 8, e de R$ 
1.000,00 (um mil reais) para os lotes 1, 2, 3, 4 e 5. 
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8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente.

8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o (a) pregoeiro (a), assessorado pela equipe de apoio, 
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 

8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.

8.16. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.

8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo (a) 
Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido 
neste Edital e seus anexos.

8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
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empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como 
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 
LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada.

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.26.1. No país; 

8.26.2. Por empresas brasileiras;

8.26.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

8.26.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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8.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) pregoeiro (a) 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

8.28.2. O (a) pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados.

8.29. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

8.30. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 
16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto 
no seu artigo 3º. 

8.30.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 
termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas 
ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência, terão 
prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes 
empresas na mesma situação. 

CAPÍTULO IX – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º e no § 9º do art. 
26 do Anexo II do Decreto Municipal nº 014/2017 e alterações. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
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se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.2.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 
diligência, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de 
comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes 
procedimentos:

9.2.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas 
e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

9.2.2.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

9.2.2.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada; 

9.2.2.4. Pesquisa de preço com fornecedores, tais como: atacadistas, lojas de 
suprimentos, supermercados e fabricantes; Verificação de notas fiscais dos 
serviços adquiridos pelo proponente; 

9.2.2.5. Estudos setoriais; 

9.2.2.6. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal;

9.2.2.7. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 
os indícios que fundamentam a suspeita; 

9.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 
ata;

9.4. O (a) Pregoeiro (a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 
(quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.4.1. É facultado ao pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
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9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo (a) Pregoeiro (a), destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo (a) Pregoeiro (a), sem 
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 
da proposta.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) Pregoeiro (a) 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 

9.6. Havendo necessidade, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.7. O (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 

9.7.1. Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. 

9.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

9.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o (a) Pregoeiro 
(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

9.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o (a) pregoeiro (a) verificará 
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

CAPÍTULO X – DA HABILITAÇÃO: 
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará 
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 
das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de 
Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 

10.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

10.1.3. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do Sistema de Licitações do Banco do Brasil, nos 
documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, 
deverá atender às condições exigidas no cadastramento junto ao Sistema de 
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Licitações do Banco do Brasil até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas; 

10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
Sistema para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 
pelo (a) Pregoeiro (a) lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 
conforme art. 43, §3º, do Anexo II do Decreto Municipal nº 014, de 2017. 

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 
habilitação: 

10.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
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condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor e alterações ou contrato social consolidado, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 
de seus administradores; 

10.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 

10.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 

10.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.8.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou 
DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial 
de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º 
do Decreto n. 7.775, de 2012. 

10.8.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

10.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

10.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual) ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual;

10.9.3. Prova de regularidade relativa ao o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei.  
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10.9.4. PROVA DE REGULARIDADE com as Fazendas;

10.9.4.1. Federal: Certidões Negativas de Tributos e Contribuições da Dívida Ativa.  

10.9.4.2. Estadual: Certidão Negativa de Débito.

10.9.4.3. Municipal do local de domicílio da empresa.

10.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943;

10.9.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei;  

10.9.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

10.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
10.10.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo 
de validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há 
no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a abertura da sessão. 

10.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 

10.11.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se ao fornecimento de bens no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente.

10.11.1.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre 
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outros documentos, nota fiscal ou cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram fornecidos os 
produtos, quando solicitado pelo pregoeiro; 

10.11.2. Licença Sanitária emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal 
para distribuição de produtos alimentícios e correlatos. 

10.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES
10.12.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo V); 

10.12.2. Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar (Anexo VI);

10.12.3. Declaração que não emprega menor (Anexo VII);

10.12.4. Requerimento de benefício do tratamento diferenciado e declaração para 
microempresas e empresas de pequeno porte (Anexo VIII), se for o caso; 

10.12.5. Declaração de elaboração independente de proposta (Anexo IX). 

10.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial 
e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 
exigências do edital. 

10.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

10.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência 
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma 
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

10.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
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empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização.  

10.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
(a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

10.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 

10.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente.

10.20. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em 
outro lote, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 
cumulativamente, isto é, somando as exigências do lote em que venceu às do 
lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 
inabilitação recairá sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

CAPÍTULO XI – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do (a) Pregoeiro (a) 
no sistema eletrônico e deverá: 

11.1.1. Constar do Nome do Licitante; Número do Pregão; Endereço; CNPJ; 
Inscrição Estadual/Municipal. 

11.1.2. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 
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11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1. Todas as especificações aplicáveis do objeto contidas na proposta, tais 
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.2.2. Declaração de que o prazo de validade dos preços registrados, que será 
de 12 (doze) meses, admitidas às ressalvas legais (inciso II, art. 57- Lei 
8.666/93) contados da data de publicação do Extrato Parcial que será formulado 
em acordo com a Ata de Registro Geral, a qual deverá conter as cláusulas 
essenciais ao contrato (art. 55 Lei 8.666/93). A Ata terá validade para todos os 
efeitos como se no extrato transcrito. 

11.2.3. Deverá constar o prazo de validade da proposta de preços de 60 
(sessenta) dias, contados da data da realização do certame. Se por falha do 
proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra 
manifestação, ficando o licitante liberado do compromisso assumido depois de 
decorrido o prazo estabelecido. 

11.2.4. Declaração expressa de que nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transporte (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação. 

11.2.5. Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e aceita as regras 
determinadas pela Administração, através deste edital. 

11.2.5.1. A ausência da declaração implicará na aceitação implícita das condições 
estabelecidas no edital. 

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 
8.666/93).

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

CAPÍTULO XII - DOS RECURSOS: 
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 
caso, será concedido o prazo de 4 (quatro) horas, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 
do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro (a) verificar a tempestividade 
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 
não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

CAPÍTULO XIII – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 
que dele dependam. 
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13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 
no Sistema do Banco do Brasil S/A, sendo responsabilidade do licitante manter 
seus dados cadastrais atualizados. 

CAPÍTULO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

(a) Pregoeiro (a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

CAPÍTULO XV – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
15.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em garantia 

da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar ao contrato 
inicial no final deste contrato. 

CLAÚSULA XVI – DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  
16.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente 

contratação.

CLAÚSULA XVII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
17.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no 
prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 
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17.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente aceito. 

17.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação 
do licitante vencedor, a descrição do(s) lote(s), as respectivas quantidades, 
preços registrados e demais condições. 

17.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 
na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

CLÁUSULA XVIII – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
18.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

18.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento 
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

18.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de seu recebimento.

18.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

18.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

18.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

18.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 
seus anexos; 
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18.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

18.4. O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro, 
podendo ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no 
termo de referência.

18.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas.  

18.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no Sistema do Banco do Brasil S/A, 
este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

18.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no Sistema do Banco do Brasil 
S/A, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

18.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 

18.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 
feita a negociação, assinar o contrato. 

CLÁUSULA XIX – DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
19.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

CLÁUSULA XX – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 
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CLÁUSULA XXI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência.

CLÁUSULA XXII – DO PAGAMENTO 
22.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

CLÁUSULA XXIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

23.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

23.1.2. Apresentar documentação falsa; 

23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

23.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

23.1.5. Não mantiver a proposta; 

23.1.6. Cometer fraude fiscal; 

23.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

23.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

23.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções:

23.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

23.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

23.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
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23.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e 
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até cinco 
anos;

23.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

23.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções.

23.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
como ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas 
à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR.  

23.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.

23.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 
jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

23.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

23.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

23.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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23.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do 
Brasil S/A. 

23.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência. 

CLÁUSULA XXVI – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  
24.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

24.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

24.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última 
proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

24.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não 
assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 
15 e 16 do Decreto Municipal n° 014/2017. 

CLÁUSULA XXV – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 
25.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

25.2. A impugnação poderá ser apresentada na forma eletrônica, através do e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com, devendo informar, no mínimo, o número do 
Pregão Eletrônico e o motivo que a fundamente, ou em sua forma original no 
protocolo geral da Prefeitura Municipal de Condeúba, dirigido ao pregoeiro (a), 
no endereço à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A - Centro –
Condeúba/BA, de 8h00min as 14h00min. 

25.3. Caberá ao Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 

25.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.

25.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, 
no e-mail: licitacaocondeuba@gmail.com.

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 73

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



30

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

25.6. O (a) pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

25.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

25.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo (a) pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação. 

25.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

CAPÍTULO XXVI – DA FONTE DE RECURSOS 
26.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada 

centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.

26.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício 
financeiro em curso. 

CAPÍTULO XXVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo (a) Pregoeiro 
(a).

27.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

27.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o (a) Pregoeiro (a) poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação.

27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação.

27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

27.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

27.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

27.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Diário Oficial do Município de 
Condeúba – BA (www.condeuba.ba.io.org.br), e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos no endereço Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A - Centro – 
Condeúba/BA, nos dias úteis, no horário das 8h00min as 14h00min, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados; 

27.12. Todos e qualquer pedido de alteração do Contrato Individual /autorização de 
Compra/Fornecimento ou mesmo a simples Nota de Empenho ou ainda 
instrumento congêneres, será dirigido à autoridade superior, a quem caberá o 
deferimento ou não do pedido. No caso de deferimento o mesmo deverá ser 
justificado;

27.13. A autoridade competente poderá desclassificar a proposta da licitante que for 
declarada inidônea ou ter sofrido outra penalidade que a impossibilite da 
execução; 

27.14. À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA fica reservada o direito de 
revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação, de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado;

27.15. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes 
e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do 
procedimento e a segurança da contratação; 

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 75

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



32

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

27.16. A participação da licitante no certame implicará aceitação integral e irretratável 
dos termos do presente edital, não se admitindo alegações futuras de 
desconhecimento de fatos e condições que impossibilitem a execução do objeto 
desta licitação; 

27.17. Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado 
consumidor local ou nacional, estará obrigada a estender tal vantagem ao 
órgão/ente contratante; 

27.18. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas o (a) Pregoeiro (a) poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas nas causas que determinaram a inabilitação ou 
desclassificação; 

27.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

27.19.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

27.19.2. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

27.19.3. ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

27.19.4. ANEXO IV – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

27.19.5. ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

27.19.6. ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR; 

27.19.7. ANEXO VII – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR;

27.19.8. ANEXO VIII – MODELO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO 
TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 

27.19.9. ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 

Condeúba - BA, 25 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 042/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA.

FORNECIMENTO: PARCELADO.

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1. DO OBJETO:  
1.1. Esta licitação tem por objeto é o registro de preços para futuras e eventuais 

contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do 
Município de Condeúba, de acordo com as especificações, quantitativos e 
condições constantes no Termo de Referência, observadas condições 
estabelecidas no edital e seus anexos e legislação específica relativa ao objeto 
em licitação, sem prejuízo das regras impostas pela legislação pertinente.

LOTE 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UND EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Achocolatado 2.625 UND Pacote de 
400 g 

Achocolatado em pó, a embalagem 
deverá conter externamente as 
informações nutricionais, número 
de lote, data de embalagem, 
validade mínima de 12 meses.  

   R$       
6,12  

 R$         
16.065,00  

2 Açúcar 7.500 KG Pacote de 
1kg. 

Cristal branco de fácil escoamento, 
não devendo estar empedrado, 
isento de matéria terrosa ou 
parasitas. Prazo de validade 
mínima de 12 meses. 

   R$       
4,41  

 R$         
33.075,00  

3 Almôndega 2.500 UND Embalagem 
de 400 g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 

   R$       
9,72  

 R$         
24.300,00  
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do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

4 Amendoim 600 UND Embalagem 
de 500 g 

Embalagem contendo informações 
nutricionais livre de sujidades, de 
boa qualidade. Validade de no 
mínimo 06 meses. 

   R$       
9,80  

 R$           
5.880,00  

5 Arroz Branco 1500 KG Embalagem 
de 1 kg 

Tipo 1, classe longo fino, de boa 
qualidade, informações 
nutricionais na embalagem 
inspecionado pelo órgão 
competente. Embalagem de 01 Kg. 
Validade de no mínimo 12 meses. 

   R$       
4,98  

 R$           
7.470,00  

6 Arroz 
Parboilizado 9.000 KG Embalagem 

de 1 Kg. 

Tipo 1, classe longo fino, de boa 
qualidade, informações 
nutricionais na embalagem 
inspecionado pelo órgão 
competente. Embalagem de 01 Kg. 
Validade de no mínimo 12 meses. 

   R$       
4,48  

 R$         
40.320,00  

7 Bolacha Doce 6.250 UND Pacote de 
400 g 

Bolacha doce tipo maizena, 
embalagem interna individual, de 
boa qualidade. Informações 
nutricionais na embalagem. 
Validade de no Mínimo 12 meses. 

   R$       
4,66  

 R$         
29.125,00  

8 Bolacha 
Salgada  6.250 UND Pacote de 

400 g 

Bolacha salgada tipo Cream 
Cracker, embalagem interna 
individual, de boa qualidade. 
Informações nutricionais na 
embalagem. Validade de no 
Mínimo 12 meses. 

   R$       
4,72  

 R$         
29.500,00  

TOTAL DO LOTE 1  R$       
185.735,00  

  
LOTE 2 - OUTROS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Carne de Soja 5.000 UND Pacotes de 
400g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem. Validade de no 
mínimo 12 meses. 

   R$       
5,32  

 R$         
26.600,00  

2 Charque 2.000 KG Embalagem 
de 1 Kg. 

Embalado à vácuo. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, número de lote, data 
de embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 

   R$     
42,87  

 R$         
85.740,00  
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de inspeção do SIF. 

3 Extrato de 
tomate 1.180 UND Sachê de 340 

g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto. Validade 
de no mínimo 12 meses. 

   R$       
4,55  

 R$           
5.369,00  

4 Feijão Carioca 9.000 KG Pacote de 01 
Kg 

Tipo 1, peneirado isento de 
sujidades embalagem contendo 
informações nutricionais, data de 
validade de no mínimo 12 meses. 

   R$       
9,33  

 R$         
83.970,00  

5 Feijão Preto 1.500 KG Pacote de 01 
Kg 

Tipo 1, peneirado isento de 
sujidades embalagem contendo 
informações nutricionais, data de 
validade de no mínimo 12 meses. 

   R$     
10,00  

 R$         
15.000,00  

6 
Flocos de 
Milho Pré 

Cozido 
1700 UND Pacote de 

500g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto. Validade 
de no mínimo 12 meses. 

   R$       
3,17  

 R$           
5.389,00  

7 Leite em pó 
Integral 10.000 UND 

Pacotes 
contendo 

400g 

Leite em pó integral 25 % de 
gordura. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. 

   R$     
14,44  

 R$       
144.400,00  

TOTAL DO LOTE 2  R$       
366.468,00  

LOTE 3 - DEMAIS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 
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1 Macarrão 
Concha  2.000 KG Pacote de 

500 g 

Macarrão massa tipo conchinha. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

   R$       
6,87  

 R$         
13.740,00  

2 Macarrão 
Espaguete 5.000 KG Pacote de 

500g 

Macarrão massa tipo espaguete. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

   R$       
6,66  

 R$         
33.300,00  

3 Margarina com 
sal 400 UND Pote de 250 

g com sal. 

Livre de gordura trans, de boa 
qualidade. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade mínima de 6 
meses. 

   R$       
3,49  

 R$           
1.396,00  

4 Milho branco 
para canjica. 4.800 UND 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

Milho branco para Canjica, 
acondicionado em embalagens de 
500g. Informação do fabricante 
deverá apresentar validade 
mínima de 12 meses. 

   R$       
4,34  

 R$         
20.832,00  

5 Milho para 
pipoca 500 KG 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

Milho para Pipoca, acondicionado 
em embalagens de 500g. 
Informação do fabricante deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

   R$       
4,93  

 R$           
2.465,00  

6 Óleo de soja 3.000 LT 
Lata 

contendo 
900ml 

Óleo de soja refinado, 
acondicionado em embalagem 
original de fábrica com 900 ml, 
caixa contendo 20 unidades, 
especificação dos ingredientes, 
informação do fabricante, deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

   R$     
11,10  

 R$         
33.300,00  
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7 Sal Iodado 300 KG Pacote de 1 
Kg 

Sal Iodado, com embalagem de 
1Kg, com informações nutricionais 
na embalagem, validade mínima 
de 12 meses. 

   R$       
1,10  

 R$              
330,00  

TOTAL DO LOTE 3  R$       
105.363,00  

  
LOTE  4 - ALIMENTOS ELABORADOS (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Mingau de 
Chocolate 4.000 KG Pacotes de 

01 kg 

Mistura para preparo de alimento 
lácteo mingau sabor brigadeiro em 
embalagem aluminizada. 

   R$     
20,84  

 R$         
83.360,00  

2 Mingau de 
Milho Verde 3.000 KG Pacotes de 

01 kg 

Mistura para preparo de alimento 
lácteo mingau sabor Milho Verde 
em embalagem aluminizada. 

   R$     
20,84  

 R$         
62.520,00  

TOTAL DO LOTE 4  R$       
145.880,00  

                  
LOTE 5 - ALIMENTOS PERECÍVEIS (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Carne Bovina 5.000 KG Embalagem 
de 1kg 

Músculo de qualidade. 
Proveniente de animais abatidos 
sob inspeção veterinária. Deve 
apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substancia 
contaminante que possa alterar os 
aspectos normais do produto ou 
qualquer aparato que venha 
encobrir possíveis alterações 

   R$     
42,28  

 R$       
211.400,00  

2 Carne Bovina 
Moída 3.500 KG Embalagem 

de 500g 

De primeira qualidade. 
Proveniente de animais abatidos 
sob inspeção veterinária. Deve 
apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substancia 
contaminante que possa alterar os 
aspectos normais do produto ou 
qualquer aparato que venha 
encobrir possíveis alterações 

   R$     
23,35  

 R$         
81.725,00  

3 

Carne de 
frango coxa e 

sobre coxa 
congelada 

4.500 KG 
Pacotes 

contendo 1 
Kg 

Carne de frango coxa e sobre coxa, 
acondicionado em embalagem 
com no mínimo 1 kg de peso 
liquido. Produto deverá ser 
entregue em condições de 
refrigeração. Contatando o 
número de inscrição no SIF ou SIE. 
Aspecto: não amolecida, nem 
pegajosa, cor: sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas. Odor 
próprio. 

   R$     
15,72  

 R$         
70.740,00  

TOTAL DO LOTE 5  R$       
363.865,00  
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LOTE 6 – POLPA DE FRUTAS (ITEM EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Polpa de Frutas 5.000 KG Pacotes de 
01 Kg 

Sabores diversos. O produto 
deverá ser entregue em condições 
de refrigeração, contendo em seu 
rótulo informações nutricionais, 
data de embalagem validade de no 
mínimo 06 meses. 

   R$     
11,44  

 R$         
57.200,00  

TOTAL DO LOTE 6  R$         
57.200,00  

  
LOTE 7 - PÃES (ITEM EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Pão 60.000 UND 
Unidade 

contendo 50 
g 

Fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas. Serão 
rejeitados os pães mal cozidos, 
queimados e de caracteres 
organolépticos anormais. 
Aparência: massa torrada. 

   R$       
0,55  

 R$         
33.000,00  

TOTAL DO LOTE 7  R$         
33.000,00  

  
LOTE 8 - FRUTAS/VERDURAS  (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Abacate 300 KG   

Abacate: Tamanho médio e em 
processo de amadurecimento. De 
ótima qualidade, compacta firme, 
coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

   R$       
6,04  

 R$           
1.812,00  

2 Abacaxi 500 UND   

Abacaxi fresco de ótima qualidade, 
compacta firme, coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor 
típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

   R$       
3,57  

 R$           
1.785,00  

3 Batata Inglesa 3.000 KG   

Batata Inglesa fresca de ótima 
qualidade, compacta firme, 
coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

   R$       
4,33  

 R$         
12.990,00  

4  Banana da 
Terra 400 KG   

Banana da terra de tamanho 
médio, madura, porém compacta 
firme, coloração uniforme, aroma 
cor e sabor típicos da espécie, 
isento de sujeira, rachaduras, corte 

   R$       
6,16  

 R$           
2.464,00  
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e perfurações. 

5 Goiaba 700 KG   

Goiaba tamanho médio, madura, 
porém compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor 
típicos da espécie, isento de 
sujeira, rachaduras, corte e 
perfurações. 

   R$       
5,17  

 R$           
3.619,00  

6 Limão 3.000 KG   

Limão de ótima qualidade, 
compacto firme, coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor 
típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

   R$       
4,17  

 R$         
12.510,00  

7 OVO 45.000 UND   
OVOS -de galinha, grande, isento 
de sujidade, fungos e substâncias 
tóxicas. 

   R$       
0,48  

 R$         
21.600,00  

8 Maçã 20.000 UND   

Maçã de tamanho médio, 
compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor 
típicos da espécie, isenta de 
sujeira, rachaduras, corte e 
perfurações. 

   R$       
0,58  

 R$         
11.600,00  

9 Tomate 3.000 KG   

Tomate tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, com brilho, intactos, 
firmes e bem desenvolvidos. 

   R$       
5,06  

 R$         
15.180,00  

10 Laranja 20.000 UND   

Laranja pera tamanho médio, 
compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor típico 
da espécie, isento de sujeira, 
rachaduras, corte e perfurações. 

               R$       
0,48  

 R$           
9.600,00  

TOTAL DO LOTE 8  R$         
93.160,00  

  

VALOR GLOBAL  R$    
1.350.671,00 

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota 
principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 
das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando 
forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas 
de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for 
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme 
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vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 
8.538, de 2015. 

1.5. O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro, 
podendo ser firmados quantos contratos forem necessários, podendo ser 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

1.6. O presente termo de referência foi elaborado com base em pesquisas de preços 
realizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Condeúba/BA e Setor de 
Compras junto a empresas do objeto em licitação, observando-se também os 
preços praticados pelas empresas fornecedoras do objeto no mercado local. 

1.7. Para fins de estimativa foi feita a média aritmética dos preços pesquisados e 
chegou-se ao VALOR A SER ADMITIDO NA CONTRATAÇÃO, como o valor 
máximo que será aceito pela Administração. 

2. JUSTIFICATIVA:  
2.1. Objetiva-se a contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar 

(merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria 
Municipal de Educação, para atender os estudantes da rede municipal de 
educação.

2.2. A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que 
contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos 
matriculados nas Unidades de Ensino do município de Condeúba, garantindo 
melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, 
condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em 
vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 
biológicas entre as faixas etárias. 

2.3. Em análises realizadas junto a Secretaria Municipal de Educação, constatou-se 
que o caixa escolar de diversas unidades escolares é insuficiente ou negativo, 
não havendo a possibilidade de aquisição imediata de gêneros alimentícios para 
compor a alimentação escolar. 

2.4. Nesse diapasão, ressalta-se que a Constituição Federal, estabeleceu o dever do 
Estado, quanto à garantia do fornecimento da alimentação escolar, a luz do 
artigo 208, Inciso VII, assim como a Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do 
Adolescente em Inciso VII do artigo 54. 

2.5. Com efeito, a alimentação é primordial no combate a repetência escolar, pois é 
cediço que crianças, com problemas de alimentação, têm afetada a capacidade 
de aprendizagem. 
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2.6. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa 
qualidade dos produtos ofertados a custos mais reduzidos, contribuindo para 
diminuição dos gastos governamentais.

2.7. Sugere-se a contratação na modalidade de licitação Pregão Eletrônico, 
atendendo assim as necessidades dos órgãos da Administração Municipal. 

2.8. Justifica-se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas 
características dos produtos e por se tratar de contratações frequentes tendo em 
vistas as atividades dos Programas da Administração Pública Municipal, tendo 
em vista as aquisições ter previsões de entregas parceladas e por não ser 
possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado. 

2.9. Por se tratar de gêneros alimentícios e não atuarmos com estocagem destes 
tipos de produtos, principalmente dos perecíveis, ocorrendo pedidos inclusive de 
quantidades pequenas para atendimento em curto prazo, é adequado que as 
empresas atuem rapidamente na entrega. 

2.10. Ressalta-se que a aquisição individualizada onera os valores dos produtos em 
relação à compra em grande escala, em conformidade com os artigos 3º, § 1º, I, 
15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/1993. Portanto, a opção de se licitar 
por itens agrupados (por lote) é devido as características de cada modalidade 
dos produtos e de fornecedores, visto que desta forma, facilitará a participação 
de licitantes neste tipo de licitação, uma vez que conforme as características dos 
itens agrupados estes possuem a mesma natureza, considerando ainda que há 
um elevado quantitativo de empresas que encontra-se aptas ao pleno 
atendimento ao processo licitatório e que o formato de lotes é mais vantajoso 
para a Administração. 

2.11. A estimativa de quantidades necessárias encontra-se baseada em memória de 
cálculo, levando em conta, especialmente, histórico de consumo, demandas 
reprimidas, expectativas de alteração na demanda futura, estoque atual, 
estatística de consumo médio e a ocorrência de fatos imprevistos e imprevisíveis. 

3. DO OBJETIVO:  
3.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos, normas, 

padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir a fiel 
execução do objeto quando da necessidade de aquisição subsidiando 
tecnicamente a realização de Procedimento licitatório e/ou setor responsável 
pelo recebimento e fiscalização dos bens/consumo a serem adquiridos. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:
4.1. De acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1º da Lei Federal nº 

10.520, de 2002, os itens relacionados no presente Termo de Referência 
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consideram-se bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade 
podem ser definidos objetivamente pelo edital e por especificações usuais no 
mercado.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
5.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 

recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

5.2. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser inferior a 
180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo 
fabricante.

5.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de requisição a 
ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

5.4. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme praxe 
do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, 
constar identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em 
vigor.

5.5. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit e 
empacotado.

5.6. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou 
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições e de 
danos.

5.7. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o padrão de 
qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada nos 
cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

5.8. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo (a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta.

5.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, 
às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
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5.10. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.10.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

5.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para 
fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de comissão/servidor especialmente designado, realizando anotações em 
registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
os fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus 
Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

6.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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6.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, nas 
condições estabelecidas em contrato. 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado 
da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de validade; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990); 

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 

7.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 
minuta de contrato ou em legislação específica;

7.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 
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a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre;

7.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir na execução do contrato.  

7.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.

7.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 

subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a Administração 
definir previamente e expressamente a sua aceitação, obedecendo-se 
disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a responsabilidade da 
contratada.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros, designados pela autoridade competente. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis.

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 
da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em 
que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 
1993.

11.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

11.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
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sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação.

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente 
no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, segurança 
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:

EM = I x N x VP, sendo: 
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EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

              365 

12. DO REAJUSTE 
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 
um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 
divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o 
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 
de termo aditivo.

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento ou termo aditivo. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em garantia 

da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar ao contrato 
inicial no final deste contrato. 
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5. Cometer fraude fiscal; 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

14.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, 
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados 
oficialmente; 

14.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

14.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente 
descredenciamento pelo prazo de até cinco anos; 

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência. 
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14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, as empresas ou profissionais que: 

14.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Erário Público, ou deduzidos 
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e 
cobrados judicialmente. 

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 

14.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública ou estrangeira nos termos 
da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público.  

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Licitações do 
Banco do Brasil. 

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
15.1. O custo máximo total estimado da contratação é de R$ 1.350.671,00 (um milhão, 

trezentos e cinquenta mil, seiscentos setenta e um reais). 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
16.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada 

centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.

16.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício 
financeiro em curso. 

Condeúba - BA, 25 de fevereiro de 2022. 
   

Laécio de Sousa
Chefe do Setor de Compras 
Responsável pelo Termo de Referência 

Aprovo: Silvan Baleeiro de Sousa De acordo: Weder Spinola Sousa 
Prefeito Municipal    Secretário de Educação 
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ANEXO II

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL:

Á: Prefeitura Municipal de Condeúba/BA
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Eletrônico SRP Nº 005/2022

Razão Social:
CNPJ:  
Inscrição Estadual/Municipal: 
Endereço:  
Fone/Fax:
E-mail:  
Representante Legal: 
CPF do Representante Legal: 
RG do Representante Legal: 
Dados bancários: 

LOTE 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UND EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Achocolatado 2.625 UND Pacote de 
400 g 

Achocolatado em pó, a 
embalagem deverá conter 
externamente as informações 
nutricionais, número de lote, data 
de embalagem, validade mínima 
de 12 meses.  

    

2 Açúcar 7.500 KG Pacote de 
1kg. 

Cristal branco de fácil 
escoamento, não devendo estar 
empedrado, isento de matéria 
terrosa ou parasitas. Prazo de 
validade mínima de 12 meses. 

    

3 Almôndega 2.500 UND Embalagem 
de 400 g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

    

4 Amendoim 600 UND Embalagem 
de 500 g 

Embalagem contendo 
informações nutricionais livre de 
sujidades, de boa qualidade. 
Validade de no mínimo 06 meses. 
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5 Arroz Branco 1500 KG Embalagem 
de 1 kg 

Tipo 1, classe longo fino, de boa 
qualidade, informações 
nutricionais na embalagem 
inspecionado pelo órgão 
competente. Embalagem de 01 
Kg. Validade de no mínimo 12 
meses. 

    

6 Arroz 
Parboilizado 9.000 KG Embalagem 

de 1 Kg. 

Tipo 1, classe longo fino, de boa 
qualidade, informações 
nutricionais na embalagem 
inspecionado pelo órgão 
competente. Embalagem de 01 
Kg. Validade de no mínimo 12 
meses. 

    

7 Bolacha Doce 6.250 UND Pacote de 
400 g 

Bolacha doce tipo maizena, 
embalagem interna individual, de 
boa qualidade. Informações 
nutricionais na embalagem. 
Validade de no Mínimo 12 meses. 

    

8 Bolacha 
Salgada  6.250 UND Pacote de 

400 g 

Bolacha salgada tipo Cream 
Cracker, embalagem interna 
individual, de boa qualidade. 
Informações nutricionais na 
embalagem. Validade de no 
Mínimo 12 meses. 

    

TOTAL DO LOTE 1  
  

LOTE 2 - OUTROS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Carne de Soja 5.000 UND Pacotes de 
400g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem. Validade de no 
mínimo 12 meses. 

    

2 Charque 2.000 KG Embalagem 
de 1 Kg. 

Embalado à vácuo. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, número de lote, 
data de embalagem, data da 
validade, condições de 
armazenamento, quantidade do 
produto, número do registro no 
Ministério da agricultura. 
/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. 

    

3 Extrato de 
tomate 1.180 UND Sachê de 340 

g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto. Validade 

    

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 97

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



54

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

de no mínimo 12 meses. 

4 Feijão Carioca 9.000 KG Pacote de 01 
Kg 

Tipo 1, peneirado isento de 
sujidades embalagem contendo 
informações nutricionais, data de 
validade de no mínimo 12 meses. 

    

5 Feijão Preto 1.500 KG Pacote de 01 
Kg 

Tipo 1, peneirado isento de 
sujidades embalagem contendo 
informações nutricionais, data de 
validade de no mínimo 12 meses. 

    

6 
Flocos de 
Milho Pré 

Cozido 
1700 UND Pacote de 

500g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto. Validade 
de no mínimo 12 meses. 

    

7 Leite em pó 
Integral 10.000 UND 

Pacotes 
contendo 

400g 

Leite em pó integral 25 % de 
gordura. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. 

    

TOTAL DO LOTE 2   

LOTE 3 - DEMAIS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Macarrão 
Concha  2.000 KG Pacote de 

500 g 

Macarrão massa tipo conchinha. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 
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2 Macarrão 
Espaguete 5.000 KG Pacote de 

500g 

Macarrão massa tipo espaguete. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

    

3 Margarina com 
sal 400 UND Pote de 250 

g com sal. 

Livre de gordura trans, de boa 
qualidade. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade mínima de 6 
meses. 

    

4 Milho branco 
para canjica. 4.800 UND 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

Milho branco para Canjica, 
acondicionado em embalagens de 
500g. Informação do fabricante 
deverá apresentar validade 
mínima de 12 meses. 

    

5 Milho para 
pipoca 500 KG 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

Milho para Pipoca, acondicionado 
em embalagens de 500g. 
Informação do fabricante deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

    

6 Óleo de soja 3.000 LT 
Lata 

contendo 
900ml 

Óleo de soja refinado, 
acondicionado em embalagem 
original de fábrica com 900 ml, 
caixa contendo 20 unidades, 
especificação dos ingredientes, 
informação do fabricante, deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

    

7 Sal Iodado 300 KG Pacote de 1 
Kg 

Sal Iodado, com embalagem de 
1Kg, com informações nutricionais 
na embalagem, validade mínima 
de 12 meses. 

    

TOTAL DO LOTE 3  
  

LOTE  4 - ALIMENTOS ELABORADOS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Mingau de 
Chocolate 4.000 KG Pacotes de 

01 kg 
Mistura para preparo de alimento 
lácteo mingau sabor brigadeiro     
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em embalagem aluminizada. 

2 Mingau de 
Milho Verde 3.000 KG Pacotes de 

01 kg 

Mistura para preparo de alimento 
lácteo mingau sabor Milho Verde 
em embalagem aluminizada. 

    

TOTAL DO LOTE 4 
                  

LOTE 5 - ALIMENTOS PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Carne Bovina 5.000 KG Embalagem 
de 1kg 

Músculo de qualidade. 
Proveniente de animais abatidos 
sob inspeção veterinária. Deve 
apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substancia 
contaminante que possa alterar 
os aspectos normais do produto 
ou qualquer aparato que venha 
encobrir possíveis alterações 

    

2 Carne Bovina 
Moída 3.500 KG Embalagem 

de 500g 

De primeira qualidade. 
Proveniente de animais abatidos 
sob inspeção veterinária. Deve 
apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substancia 
contaminante que possa alterar 
os aspectos normais do produto 
ou qualquer aparato que venha 
encobrir possíveis alterações 

    

3 

Carne de 
frango coxa e 

sobre coxa 
congelada 

4.500 KG 
Pacotes 

contendo 1 
Kg 

Carne de frango coxa e sobre 
coxa, acondicionado em 
embalagem com no mínimo 1 kg 
de peso liquido. Produto deverá 
ser entregue em condições de 
refrigeração. Contatando o 
número de inscrição no SIF ou SIE. 
Aspecto: não amolecida, nem 
pegajosa, cor: sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas. 
Odor próprio. 

    

TOTAL DO LOTE 5 
  

LOTE 6 – POLPA DE FRUTAS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Polpa de Frutas 5.000 KG Pacotes de 
01 Kg 

Sabores diversos. O produto 
deverá ser entregue em condições 
de refrigeração, contendo em seu 
rótulo informações nutricionais, 
data de embalagem validade de 
no mínimo 06 meses. 

    

TOTAL DO LOTE 6 
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LOTE 7 - PÃES  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Pão 60.000 UND 
Unidade 

contendo 50 
g 

Fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas. Serão 
rejeitados os pães mal cozidos, 
queimados e de caracteres 
organolépticos anormais. 
Aparência: massa torrada. 

    

TOTAL DO LOTE 7   
  

LOTE 8 - FRUTAS/VERDURAS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Abacate 300 KG   

Abacate: Tamanho médio e em 
processo de amadurecimento. De 
ótima qualidade, compacta firme, 
coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e 
larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

    

2 Abacaxi 500 UND   

Abacaxi fresco de ótima 
qualidade, compacta firme, 
coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e 
larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

    

3 Batata Inglesa 3.000 KG   

Batata Inglesa fresca de ótima 
qualidade, compacta firme, 
coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e 
larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

    

4  Banana da 
Terra 400 KG   

Banana da terra de tamanho 
médio, madura, porém compacta 
firme, coloração uniforme, aroma 
cor e sabor típicos da espécie, 
isento de sujeira, rachaduras, 
corte e perfurações. 

    

5 Goiaba 700 KG   

Goiaba tamanho médio, madura, 
porém compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor 
típicos da espécie, isento de 
sujeira, rachaduras, corte e 
perfurações. 

    

6 Limão 3.000 KG   

Limão de ótima qualidade, 
compacto firme, coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor 
típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e 
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larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

7 OVO 45.000 UND   
OVOS -de galinha, grande, isento 
de sujidade, fungos e substâncias 
tóxicas. 

    

8 Maçã 20.000 UND   

Maçã de tamanho médio, 
compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor 
típicos da espécie, isenta de 
sujeira, rachaduras, corte e 
perfurações. 

    

9 Tomate 3.000 KG   

Tomate tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, com brilho, intactos, 
firmes e bem desenvolvidos. 

    

10 Laranja 20.000 UND   

Laranja pera tamanho médio, 
compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor 
típico da espécie, isento de 
sujeira, rachaduras, corte e 
perfurações. 

                

TOTAL DO LOTE 8   
  

VALOR GLOBAL   

Obs.: Esse modelo serve apenas de orientação, devendo o licitante observar o 
constante em edital e acrescentar informações consideradas necessárias. 
A proposta deve estar: Datada, Numerada e Assinada, preços com duas casas 
decimais;

Declaramos que:
- conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração.; 
- forneceremos os materiais com as especificações constantes no edital; 
- forneceremos os materiais de acordo com as ordens emitidas pela Prefeitura;  
- que estamos cientes da forma do prazo de execução e forma de execução dos 
produtos/serviços ora licitados, e que, o não cumprimento dos mesmos conforme 
previstos no contrato, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 
8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2007. 
- que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 
profissionais não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Condeúba, e que 
os mesmos estão aptos a participar desta licitação. 
- o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação 
- que o prazo de validade dos preços registrados, que será de 12 (doze) meses. 
- que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transporte (fretes), tributos de qualquer 
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natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto desta licitação. 

___________(BA), ___ de ____________ de 2022.

__________________________
Assinatura e carimbo da empresa 
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ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2022:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 005/2022 
Processo Administrativo Nº 042/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em 
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
Vigência: ____/____/_____ a ______/______/_____ 

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA 
ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA.

Aos ------ dias do mês de ------ do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia, 
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, 
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa __________________, CNPJ nº 
_____________, com sede a Rua ____________, nº ______, Bairro 
_____________, na cidade de ________________, Estado ____________, 
representada pelo (a) SR (A). ____________________, brasileiro (a), maior, 
capaz, (profissão), Documento de Identificação nº ________________ e CPF nº 
________________, residente e domiciliado (a) a Rua ____________, nº ______, 
Bairro _____________, na cidade de ________________, Estado ____________, 
nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 
federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017, 
Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e 
das demais normas aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem 
efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e 
HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo Administrativo nº 042/2022, referente ao 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2022. Os preços registrados 
constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se 
observar quanto aquisição, as seguintes cláusulas e condições:  

1. DO OBJETO:  
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1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, na 
forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte integrante 
deste instrumento de compromisso, negociação por lote e adjudicação por 
item, os quais permanecerão disponíveis, conforme condições exigidas, 
para execução do objeto registrado sempre que demandado na forma do 
contrato individual e/ou instrumento congêneres, nota de empenho, Ordem 
de Compra, a ser firmado quando do chamamento, com base na Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das 
ressalvas legais, inclusive as de aplicação subsidiária.  

2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:  
2.1. A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal 

de Educação, sob anuência da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA.

2.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
Secretaria de Educação. 

3. DA FORMA DE REQUISIÇÃO:  
3.1. Da Requisição: 

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou 
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento 
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e, 
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho 
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois 
de consulta ao órgão gerenciador.  

3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação 
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a 
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.  

3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos 
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do 
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo 
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.

3.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação.
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3.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou 
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a 
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo 
dando ciência a administração.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 014, de 2017. 

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, 
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de 
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da 
utilização da ata de registro de preços. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da 
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já 
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 
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4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador.

5. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:  
5.1. O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as 

exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência, 
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e 
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de 
Preços.

5.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem: 

Item 
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

X

Especificação Marca
(se exigida 

no
edital)

Modelo
(se exigido 

no
edital)

UnidadeQuantidade Valor Prazo de 
validade
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5.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

6. DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:  
6.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de 

Condeúba/Secretaria Municipal de Educação e a(s) Detentora(s), terá 
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste 
instrumento e publicação na forma de extrato parcial no DOM.

6.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse 
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o 
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim 
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no 
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV 
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada 
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da 
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária. 

6.4. A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/1993.

6.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666 de 1993.

6.6. A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será 
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de 
1.993.

6.7. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.  

6.8. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura 
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos 
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os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

7. FORMA DE FORNECIMENTO:  
7.1. O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da 

Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho, 
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato 
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a 
legislação vigente. 

8. DO PAGAMENTO:  
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.

8.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante.

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

8.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

              365 

9. DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU 
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:  

9.1. Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão 
gerenciador depois de consultado o respectivo registro. 

9.2. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão 
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na 
legislação pertinente.  

9.3. O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio, 
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será 
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da 
detentora de preços na Ata Geral de Registro.

9.4. O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;  

9.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em 
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados 
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de 
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as 
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços. 

10. DAS PENALIDADES: 
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10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade.  

10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a 
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos 
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum 
acordo com os detentores de preços registrados. 

11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido 
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra 
vinculado. 

11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever 
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o 
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere, 
o Contratante poderá:

11.4.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1. Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a 
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;
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11.4.2. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para 
a Administração. 

11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e 
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela 
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal. 

11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

11.10. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

11.11. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou 
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições 
e de danos. 

11.12. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

11.13. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo 
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.

11.14. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades.
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11.15. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

11.15.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.16. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO: 
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto 
ao(s) fornecedor(es). 

12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado.

12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.

12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
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12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.

12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 

13. RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses 

adiante descritas: 

13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços;

13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de 
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua justificativa. 

13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
do Registro de Preços;

13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente deste instrumento de registro;

13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado e a detentora não aceitar sua redução;

13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração;

13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das 
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.

13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1, 
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.
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13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado 
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.

13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que 
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no 
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o 
recebimento de correspondência e outros documentos, não 
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas. 

13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de 
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.

13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as 
razões do pedido.

13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78, 
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada 
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de 
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o 
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços, 
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços 
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços 
contratados sejam compatíveis com os de mercado. 

13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da 
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 

14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação; 

14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;  

14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;

14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução do contrato.  
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14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.

14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
15.1 São obrigações da Contratante: 

15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos;

15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos;

15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta;

15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 
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15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

16. FONTE DE RECURSO 
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para 

cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.

16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício 
financeiro em curso. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante 

recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou 
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de 
Preços.

17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a 
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços 
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, 
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de 
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte da Prefeitura.

17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, 
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que 
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os 
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá 
haver comprovação formal no processo.

17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência 
da Ata Geral de Registro de Preços.  

17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de 
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do 
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.

17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber 
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, 
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR, 
independente da alegação do não recebimento.
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17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as 
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e 
parágrafos do mesmo Diploma Legal.

17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição 
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a), 
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as 
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do 
Consumidor.

17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta 
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No 
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo 
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho 
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo 
de Cooperação Técnica Específico para adesões.  

17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto 
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem 
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir 
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de 
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob 
forma de extrato na imprensa oficial. 

17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a 
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância 
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser 
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao 
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades 
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de 
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das 
partes.

17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.

17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o 
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.

17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata 
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
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17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de 
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a 
legislação vigente.  

17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro 
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA. 

17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e 
demais legislação aplicável.

Condeúba - BA, ____ de ___________ de 2022. 

Weder Spinola Sousa 
Secretário Municipal de Educação 

Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDEÚBA  

Titular Responsável / Registro de Preços  
Instituição Gerenciadora

Antônio Alves de Souza 
Autoridade Competente 

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

(EMPRESA)
CNPJ nº _______________________

Representante Legal: 
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS: 

___________________________   __________________________
RG:       RG: 
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ANEXO IV

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. _____/2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 005/2022
Processo Administrativo Nº 042/2022

TERMO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CONDEÚBA E A 
EMPRESA_________________________
__________________

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 
06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a 
empresa _______________________, CNPJ nº ________________, empresa 
sediada na Rua ______________, nº ______, Bairro _____________, na cidade 
de ________________, Estado ____________, representada neste ato por seu 
Diretor/sócio/proprietário SR. ________________, brasileiro, maior, capaz, 
Identidade nº ______________ e CPF nº _______________, residente e 
domiciliado na Rua ______________, nº ______, Bairro _____________, na 
cidade de ________________, Estado ____________, simplesmente neste termo 
denominada CONTRATADA, contratam com fundamento no Pregão Eletrônico 
SRP nº 005/2022 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA, O SEGUINTE.

A Empresa ------------, com sede no endereço supra, por seu titular (ou 
representante) no fim assinado, compromete-se:  

Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos 
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento 
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das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba.

Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo 
Administrativo nº 042/2022. 

I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº 

10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas 
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da 
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022, 
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei 
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da 
mesma lei, em aplicação subsidiária.  

II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. A empresa se compromete expressamente a prestar o fornecimento 

parcelado a Contratante, de gêneros alimentícios para atender as 
necessidades da Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do Município 
de Condeúba, o qual será fornecido nas condições e forma previstas na 
homologação publicada no DOM Nº ______ de ______/______/2022, 
referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022, PA nº 042/2022, cujo teor 
encontra-se recepcionado por este instrumento como se nele transcrito. 

III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e 

condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública, 
ficando para tanto ajustado o valor irreajustável de R$ _________ (...), 
referente ao (s) lote (s) ______, com base em preços praticados na área de 
atuação, devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral da 
Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor competente de 
Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que serão processados e 
pagos segundo a legislação vigente, nas condições dispostas no edital e 
neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali 
previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e 
comprovada.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.

3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento 
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  

3.5. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar 
qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da 
prestação do fornecimento pela Contratada.

3.6. Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da 
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não 
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros. 

3.7. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

3.7.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

3.8. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

3.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.

3.9.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas neste Edital. 

3.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
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prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

3.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

3.13. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

3.14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

3.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.

3.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

3.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.

3.17.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante.

3.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
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3.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de 
reajustamento de preços ou atualização monetária.

IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:
4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 

recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

4.2. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

4.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

4.4. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

4.5. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

4.6. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente ou semanalmente, 
conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal da 
Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições e de danos. 

4.7. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

4.8. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
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4.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades.

4.10. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

4.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

V – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

5.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 
(três) membros, designados pela autoridade competente. 

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação;

6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica; 

6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

6.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
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6.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, 
cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista. 

6.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação 
do objeto licitado. 

VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos;

7.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta;

7.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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7.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA 
CONDIÇÃO:

8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas 
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação 
das demais penalidades previstas no Edital: 

8.1.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 

8.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto;

8.2. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido 
para o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer 
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem 
creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada 
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.

8.3. Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto 
poderá a Contratante cancelar a autorização de compra ou instrumento 
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais 
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais 
prerrogativas legais.

IX - CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E QUITAÇÃO: 
9.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a 

CONTRATADA do seguinte modo: 

9.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, conforme 
estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo recebimento, 
podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada parcela 
ajustada.

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 130

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



87

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

9.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

              365 

X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
10.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de 

reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi 
definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso 
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a 
CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será 
atribuída os ônus decorrentes. 

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
11.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o 

objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências 
descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e 
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Educação, além do que o 
objeto contratado deve apresentar claras condições de aceitabilidade, 
devendo ser rejeitado, no todo ou em parte, caso apresente 
incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo imperfeições, 
desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou pessoa 
designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição de todo 
objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas inerentes 
do problema. 

11.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do 
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação, mediante termo 
circunstanciado ou recibo, conforme o caso.  

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
COMO SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64: 
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12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações 
orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 
ATIVIDADE: 2.035 – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
MERENDA ESCOLAR; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 

12.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios 
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64. 

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA 
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE: 
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em 

garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar 
ao contrato inicial no final deste contrato. 

13.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a 
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação, 
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a 
responsabilidade da contratada.  

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
14.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das 

Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da 
mesma lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos 
justos assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei 
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93. 

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO INICIAL. 
15.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo 

administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente 
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a 
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas 
no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições 
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da 
qualidade dos serviços/produtos. 

XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:
16.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:
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16.1.1. Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos 
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93. 

16.1.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 
8.666/93.

16.1.3. Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. 

16.1.4. Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços. 

16.1.5. Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei 
8.666/93.

16.1.6. Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).

16.1.7. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização. 

16.1.8. A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 
8.666/93.

16.1.9. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 
da Lei 8.666/93. 

16.1.10. O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste 
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei. 
8.666/93.

16.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
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16.2.1. Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da 
Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

16.2.2. Devolução de garantia se for o caso; 

16.2.3. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão;

16.2.4. Pagamento do custo da desmobilização. 

16.2.5. Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da 
Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93.

16.2.6. Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a 
noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 
8.666/93.

16.2.7. Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, 
paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93. 

16.2.8. Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, 
da Lei 8.666/93. 

XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até ____ 

de __________ de 20__ ou até entrega total dos produtos/serviços, 
podendo ser prorrogado na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 
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18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 

18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil 
e criminal, às seguintes sanções:

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

18.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e 
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até 
cinco anos; 

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

18.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções.

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
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agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 
PAR.

18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.

18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.

18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do 
Brasil S/A. 

18.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 

XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO
19.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o 

presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 
80 da mesma Lei. 

19.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
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19.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

19.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos; 

19.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

19.1.1.4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

19.1.1.5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração; 

19.1.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

19.1.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 

19.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 
forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

19.1.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

19.1.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

19.1.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 

19.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 

19.1.1.13. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

19.1.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
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pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

19.1.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 

19.1.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, 
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

19.1.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

19.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.

19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido 
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências 
contratuais:

19.2.1. Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;  

19.2.2. Execução da garantia contratual, se houver;

19.2.3. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à Administração.

   
XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – VEDAÇÕES 
20.1. É vedado à CONTRATADA:  

20.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira; 

20.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
21.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes 

contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA, 
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem 
assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três) 
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram. 

Condeúba/BA, em __/___/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

EMPRESA
CNPJ nº  

Representante Legal 
Contratada

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº ____ /2022

EM: ___/___/2022

NÚMERO DA REQUISIÇÃO: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 

I - DADOS DO(A) AUTORIZADO(A): 
RAZÃO SOCIAL/NOME:
CNPJ/CPF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
CEP:
CIDADE:
UF:
FONE: ( )  
FAX: (       )  
E-MAIL:

II – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 
ATIVIDADE: 2.035 – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
MERENDA ESCOLAR; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 
FONTE DE RECURSOS: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

III – DO OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do 
Município de Condeúba. 

IV – DO VALOR DA DESPESA (R$):
R$

V – DA FORMA DE PAGAMENTO (APÓS ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO):
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o faturamento. 

VI – DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/AQUISIÇÃO: 
A aquisição será realizada conforme estabelecido no Procedimento Licitatório 
correspondente ao objeto solicitado (Pregão Eletrônico nº 005/2022).
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VII – DA AUTORIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FORNECIMENTO DO 
OBJETO:
AUTORIZAMOS A AQUISIÇÃO NA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA COM 
FUNDAMENTO LEGAL NO EDITAL DO (OBJETO SUPRA CITADO), POR ESTE 
INSTRUMENTO, AUTORIZADO, A QUAL PASSA INTEGRAR ESTE TERMO 
COMO SE NELE ESTIVESSE TRANSCRITA, COM FORÇA DE DOCUMENTO 
CONTRATUAL.  

Condeúba/BA, ____/____/____  

_____________________________________
Autoridade Requisitante  

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E RECIBO DA EMPRESA 
VENCEDORA(FORNECEDOR): 

Recebemos a 1ª. Via desta OC/OF, em _______/_______/_______, estando de 
acordo:

Com as condições assumidas no contrato para o objeto supra, bem como com as 
disposições contidas no Processo Administrativo que a originou e a vinculou.  

_________________________________
Representante Legal Empresa  
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ANEXO V

Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 005/2022
Processo Administrativo Nº 042/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO

_________________________________________________________________
inscrito no CNPJ n° 
___________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)___________
_______________ _____________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, 
DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do 
previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 
publicada no DOU de 18 de julho de 2002, DECLARA expressamente que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.  

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA 
LICITAR

Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022 
Processo Administrativo Nº 042/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR 

Declaramos, sob as penas da Lei que esta proponente não incorre em qualquer 
dos seguintes impedimentos:  

a) Não está declarada inidônea por ato do Poder Público;

b) Não está impedida de transacionar com a Administração Pública ou com 
qualquer das suas entidades de administração indireta.  

Nos termos do artigo 5º, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, comprometemo-nos a 
informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da 
qualificação exigidas pelo Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022.  

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal 

Observações:  1) emitir em papel que identifique a licitante. 
2) Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO VII 

Modelo de Declaração que não emprega Menor

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 005/2022
Processo Administrativo Nº 042/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

_________________________________________________________________
inscrito no CNPJ n° 
___________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)___________
_______________ _____________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor a 
partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (  ) (Observação: em caso 
afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO VIII

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (Lei Complementar nº 123/2006).

(MODELO)

NOME DA EMPRESA_________________, CNPJ n°______________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)____________portador da 
Carteira de Identidade n°________, CPF n°________, sediada _______(Endereço 
Completo)____, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico SRP nº 005/2022, seja dado o tratamento diferenciado concedido a 
essas empresas com base na Lei Complementar nº. 123/2006.  

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.  

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial para comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do representante legal

RG:
CPF:

CNPJ/MF da empresa 
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico SRP 
nº 005/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação 
da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação 
da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e, 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la”. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do representante legal

RG:
CPF:

CNPJ/MF da empresa 
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EDITAL PE Nº 005/2022
Disponível em www.licitacoes-e.com.br

ID nº 924005 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022

ATENÇÃO

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, por meio de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados pelo Decreto Municipal nº 005/2022 e Decreto Municipal nº 
006/2022, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A – Centro, 
Condeúba/BA, no uso de suas atribuições delegadas, torna público que realizará 
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério 
de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 
Municipal nº 014/2017 e suas alterações, sem prejuízo dos benefícios assegurados pela 
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, e em registro do objeto na 
forma definida neste instrumento.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 25/02/2022 A PARTIR 
DAS 12:00 HORAS 

No Acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a 
Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas 
que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 
tanto na licitação quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o Edital (e 
anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento.

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar 
documentação exigida, fazer declaração falsa, não assinar o contrato e etc., sem 
prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará a licitante a 
penalidades, as quais serão apuradas em regular processo administrativo. 
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LIMITE DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 14/03/2022 ÀS 08:30 
HORAS 

LIMITE DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 14/03/2022 ÀS 08:30 
HORAS 

ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 14/03/2022 ÀS 08:30 HORAS 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA ELETRÔNICA: 14/03/2022 ÀS 09:00 HORAS 

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO – www.licitacoes-e.com.br

À critério do (a) Pregoeiro (a) da licitação, o horário definido para realização do certame 
poderá ser prorrogado, desde que não comprometa o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação, em razão da indisponibilidade de infraestrutura
física e/ou de instrumentos de trabalhos necessários à realização do certame na data e 
horário estipulados. 

CAPÍTULO I – DO OBJETO: 
1.1. Esta licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o 

registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da 
Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, de 
acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo 
de Referência, observadas condições estabelecidas neste edital e seus anexos e 
legislação específica relativa ao objeto em licitação, sem prejuízo das regras 
impostas pela legislação pertinente.  

1.2. A licitação será dividida em lote, conforme tabela constante no Termo de 
Referência. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 
objeto.

1.4. Especificações e demais exigências conforme TERMO DE REFERENCIA-
ANEXO I do Edital.

1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
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2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da rede mundial 
de computadores (INTERNET), mediante condições de segurança - criptografia e 
autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações-e) do BANCO DO BRASIL. 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Condeúba, 
denominado (a) Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações-e" constante da página 
eletrônica do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br. Problemas de 
conexão e/ou dúvidas sobre o site "www.licitacoes-e.com.br": Através do Suporte 
Técnico 4004-0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0001 - 
demais localidades, escolhendo pela ordem as seguintes opções: 

3 - empresa 
2 - orientações técnicas 
1 - correntista ou 2 não correntista 
7 - licitações 

2.3. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos da LC 
123/2006 e 147/2014, atendendo o direito de prioridade para microempresa e de 
pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de 
preços.

CAPÍTULO III – DA PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências 
deste edital e seus Anexos e que estejam com Credenciamento regular junto ao 
Sistema de Licitações do Banco do Brasil.

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:  

3.2.1. Pessoa Física; 

3.2.2. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

3.2.3. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente;  

3.2.4. Estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação;  

3.2.5. Tenham servidor da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA como dirigente 
acionista de empresa detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador ou responsável técnico. Nesse caso deve ser 
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apresentada declaração pela licitante de que o dirigente controlador ou 
responsável não possui cotas além do limite estabelecido;  

3.2.6. Estejam constituídos sob a forma de Cooperativas, Associações e Fundações. 

3.2.7. Não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.2.8. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.2.9. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.2.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

3.3. Os itens objeto desta licitação estão divididos em Item Não Exclusivo,
destinados à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste 
edital; e em Itens Exclusivos, destinados à participação exclusiva das 
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua 
participação nos Itens Não Exclusivos. 

3.4. Caso o certame ou item/lote torne-se FRACASSADO ou DESERTO, a licitação 
será repetida para o MERCADO GERAL, sem a EXCLUSIVIDADE para Micro 
Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, com nova apresentação e 
abertura de envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação. 

3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49;

3.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame;

3.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte. 

3.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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3.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

3.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

3.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.5.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991. 

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

CAPÍTULO IV – DO REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a 

eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

CAPÍTULO V – ETAPA DE CREDENCIAMENTO: 
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral junto ao Sistema de 

Licitações do Banco do Brasil, que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico os licitantes devidamente 
credenciados junto ao Banco do Brasil, o qual é Provedor do Sistema de 
Licitações, cujas informações poderão ser obtidas na página eletrônica 
www.licitacoes-e.com.br ou em qualquer agência do Banco do Brasil S/A sediada 
no País. 

5.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível para acesso ao Sistema Eletrônico. 
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5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

5.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

5.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. 

5.8. DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS E 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: 

5.8.1. A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão da licitante 
ao Sistema Eletrônico, mediante digitação de sua senha privativa e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do referido 
sistema.

5.8.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e 
seus lances.

5.8.3. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá 
manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste edital.

5.8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão.
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5.8.5. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.

5.8.5.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação.  

5.8.5.2. O (a) Pregoeiro (a) irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de 
manter o pregão suspenso, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom 
andamento da etapa competitiva do certame. 

5.9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
5.9.1. O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da Equipe de 

Apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

5.9.1.1. Acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

5.9.1.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 
certame;

5.9.1.3. A abertura das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 
proponentes;

5.9.1.4. Desclassificar propostas indicando os motivos; 

5.9.1.5. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da 
proposta ou do lance de menor preço; 

5.9.1.6. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

5.9.1.7. Declarar o vencedor, adjudicando a proposta de menor preço; 

5.9.1.8. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; 

5.9.1.9. Elaborar a ata da sessão com o auxílio do sistema eletrônico; 

5.9.1.10. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 
adjudicação, à Autoridade Superior, visando à homologação e a contratação. 

CAPÍTULO VI - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO:
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6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. Não será aceita a apresentação de proposta de preços e documentos de 
habilitação através de link.

6.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A, assegurado aos 
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e 
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

6.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 43 da lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão.

6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do (a) pregoeiro (a) e 
para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

CAPÍTULO VII – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário e total do lote; 

7.1.2. Marca, no que for aplicável; 

7.1.3. Fabricante, no que for aplicável;  

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, 
prazo de validade ou de garantia;  

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação.

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas;

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos 
Municípios e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
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pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

CAPÍTULO VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES: 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) 
Pregoeiro (a) e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do lote.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (cem reais) para os lotes 6, 7 e 8, e de R$ 
1.000,00 (um mil reais) para os lotes 1, 2, 3, 4 e 5. 
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8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente.

8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o (a) pregoeiro (a), assessorado pela equipe de apoio, 
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 

8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.

8.16. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.

8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo (a) 
Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido 
neste Edital e seus anexos.

8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
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empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como 
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 
LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada.

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.26.1. No país; 

8.26.2. Por empresas brasileiras;

8.26.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

8.26.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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8.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) pregoeiro (a) 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

8.28.2. O (a) pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados.

8.29. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

8.30. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 
16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto 
no seu artigo 3º. 

8.30.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 
termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas 
ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência, terão 
prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes 
empresas na mesma situação. 

CAPÍTULO IX – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º e no § 9º do art. 
26 do Anexo II do Decreto Municipal nº 014/2017 e alterações. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
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se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.2.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 
diligência, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de 
comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes 
procedimentos:

9.2.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas 
e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

9.2.2.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

9.2.2.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada; 

9.2.2.4. Pesquisa de preço com fornecedores, tais como: atacadistas, lojas de 
suprimentos, supermercados e fabricantes; Verificação de notas fiscais dos 
serviços adquiridos pelo proponente; 

9.2.2.5. Estudos setoriais; 

9.2.2.6. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal;

9.2.2.7. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 
os indícios que fundamentam a suspeita; 

9.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 
ata;

9.4. O (a) Pregoeiro (a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 
(quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.4.1. É facultado ao pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
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9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo (a) Pregoeiro (a), destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo (a) Pregoeiro (a), sem 
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 
da proposta.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) Pregoeiro (a) 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 

9.6. Havendo necessidade, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.7. O (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 

9.7.1. Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. 

9.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

9.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o (a) Pregoeiro 
(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

9.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o (a) pregoeiro (a) verificará 
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

CAPÍTULO X – DA HABILITAÇÃO: 
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará 
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 
das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de 
Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 

10.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

10.1.3. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do Sistema de Licitações do Banco do Brasil, nos 
documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, 
deverá atender às condições exigidas no cadastramento junto ao Sistema de 
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Licitações do Banco do Brasil até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas; 

10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
Sistema para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 
pelo (a) Pregoeiro (a) lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 
conforme art. 43, §3º, do Anexo II do Decreto Municipal nº 014, de 2017. 

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 
habilitação: 

10.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 163

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



18

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor e alterações ou contrato social consolidado, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 
de seus administradores; 

10.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 

10.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 

10.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.8.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou 
DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial 
de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º 
do Decreto n. 7.775, de 2012. 

10.8.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

10.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

10.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual) ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual;

10.9.3. Prova de regularidade relativa ao o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei.  
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10.9.4. PROVA DE REGULARIDADE com as Fazendas;

10.9.4.1. Federal: Certidões Negativas de Tributos e Contribuições da Dívida Ativa.  

10.9.4.2. Estadual: Certidão Negativa de Débito.

10.9.4.3. Municipal do local de domicílio da empresa.

10.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943;

10.9.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei;  

10.9.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

10.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
10.10.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo 
de validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há 
no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a abertura da sessão. 

10.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 

10.11.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se ao fornecimento de bens no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente.

10.11.1.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre 
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outros documentos, nota fiscal ou cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram fornecidos os 
produtos, quando solicitado pelo pregoeiro; 

10.11.2. Licença Sanitária emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal 
para distribuição de produtos alimentícios e correlatos. 

10.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES
10.12.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo V); 

10.12.2. Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar (Anexo VI);

10.12.3. Declaração que não emprega menor (Anexo VII);

10.12.4. Requerimento de benefício do tratamento diferenciado e declaração para 
microempresas e empresas de pequeno porte (Anexo VIII), se for o caso; 

10.12.5. Declaração de elaboração independente de proposta (Anexo IX). 

10.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial 
e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 
exigências do edital. 

10.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

10.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência 
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma 
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

10.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
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empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização.  

10.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
(a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

10.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 

10.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente.

10.20. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em 
outro lote, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 
cumulativamente, isto é, somando as exigências do lote em que venceu às do 
lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 
inabilitação recairá sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

CAPÍTULO XI – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do (a) Pregoeiro (a) 
no sistema eletrônico e deverá: 

11.1.1. Constar do Nome do Licitante; Número do Pregão; Endereço; CNPJ; 
Inscrição Estadual/Municipal. 

11.1.2. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 
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11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1. Todas as especificações aplicáveis do objeto contidas na proposta, tais 
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.2.2. Declaração de que o prazo de validade dos preços registrados, que será 
de 12 (doze) meses, admitidas às ressalvas legais (inciso II, art. 57- Lei 
8.666/93) contados da data de publicação do Extrato Parcial que será formulado 
em acordo com a Ata de Registro Geral, a qual deverá conter as cláusulas 
essenciais ao contrato (art. 55 Lei 8.666/93). A Ata terá validade para todos os 
efeitos como se no extrato transcrito. 

11.2.3. Deverá constar o prazo de validade da proposta de preços de 60 
(sessenta) dias, contados da data da realização do certame. Se por falha do 
proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra 
manifestação, ficando o licitante liberado do compromisso assumido depois de 
decorrido o prazo estabelecido. 

11.2.4. Declaração expressa de que nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transporte (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação. 

11.2.5. Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e aceita as regras 
determinadas pela Administração, através deste edital. 

11.2.5.1. A ausência da declaração implicará na aceitação implícita das condições 
estabelecidas no edital. 

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 
8.666/93).

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

CAPÍTULO XII - DOS RECURSOS: 
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 
caso, será concedido o prazo de 4 (quatro) horas, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 
do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro (a) verificar a tempestividade 
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 
não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

CAPÍTULO XIII – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 
que dele dependam. 
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13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 
no Sistema do Banco do Brasil S/A, sendo responsabilidade do licitante manter 
seus dados cadastrais atualizados. 

CAPÍTULO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

(a) Pregoeiro (a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

CAPÍTULO XV – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
15.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em garantia 

da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar ao contrato 
inicial no final deste contrato. 

CLAÚSULA XVI – DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  
16.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente 

contratação.

CLAÚSULA XVII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
17.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no 
prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 
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17.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente aceito. 

17.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação 
do licitante vencedor, a descrição do(s) lote(s), as respectivas quantidades, 
preços registrados e demais condições. 

17.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 
na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

CLÁUSULA XVIII – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
18.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

18.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento 
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

18.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de seu recebimento.

18.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

18.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

18.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

18.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 
seus anexos; 
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18.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

18.4. O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro, 
podendo ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no 
termo de referência.

18.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas.  

18.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no Sistema do Banco do Brasil S/A, 
este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

18.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no Sistema do Banco do Brasil 
S/A, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

18.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 

18.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 
feita a negociação, assinar o contrato. 

CLÁUSULA XIX – DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
19.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

CLÁUSULA XX – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 
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CLÁUSULA XXI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência.

CLÁUSULA XXII – DO PAGAMENTO 
22.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

CLÁUSULA XXIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

23.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

23.1.2. Apresentar documentação falsa; 

23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

23.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

23.1.5. Não mantiver a proposta; 

23.1.6. Cometer fraude fiscal; 

23.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

23.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

23.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções:

23.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

23.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

23.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
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23.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e 
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até cinco 
anos;

23.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

23.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções.

23.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
como ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas 
à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR.  

23.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.

23.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 
jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

23.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

23.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

23.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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23.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do 
Brasil S/A. 

23.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência. 

CLÁUSULA XXVI – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  
24.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

24.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

24.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última 
proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

24.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não 
assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 
15 e 16 do Decreto Municipal n° 014/2017. 

CLÁUSULA XXV – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 
25.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

25.2. A impugnação poderá ser apresentada na forma eletrônica, através do e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com, devendo informar, no mínimo, o número do 
Pregão Eletrônico e o motivo que a fundamente, ou em sua forma original no 
protocolo geral da Prefeitura Municipal de Condeúba, dirigido ao pregoeiro (a), 
no endereço à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A - Centro –
Condeúba/BA, de 8h00min as 14h00min. 

25.3. Caberá ao Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 

25.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.

25.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, 
no e-mail: licitacaocondeuba@gmail.com.
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25.6. O (a) pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

25.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

25.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo (a) pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação. 

25.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

CAPÍTULO XXVI – DA FONTE DE RECURSOS 
26.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada 

centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.

26.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício 
financeiro em curso. 

CAPÍTULO XXVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo (a) Pregoeiro 
(a).

27.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

27.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o (a) Pregoeiro (a) poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação.

27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação.

27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

27.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

27.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

27.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Diário Oficial do Município de 
Condeúba – BA (www.condeuba.ba.io.org.br), e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos no endereço Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A - Centro – 
Condeúba/BA, nos dias úteis, no horário das 8h00min as 14h00min, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados; 

27.12. Todos e qualquer pedido de alteração do Contrato Individual /autorização de 
Compra/Fornecimento ou mesmo a simples Nota de Empenho ou ainda 
instrumento congêneres, será dirigido à autoridade superior, a quem caberá o 
deferimento ou não do pedido. No caso de deferimento o mesmo deverá ser 
justificado;

27.13. A autoridade competente poderá desclassificar a proposta da licitante que for 
declarada inidônea ou ter sofrido outra penalidade que a impossibilite da 
execução; 

27.14. À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA fica reservada o direito de 
revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação, de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado;

27.15. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes 
e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do 
procedimento e a segurança da contratação; 
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27.16. A participação da licitante no certame implicará aceitação integral e irretratável 
dos termos do presente edital, não se admitindo alegações futuras de 
desconhecimento de fatos e condições que impossibilitem a execução do objeto 
desta licitação; 

27.17. Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado 
consumidor local ou nacional, estará obrigada a estender tal vantagem ao 
órgão/ente contratante; 

27.18. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas o (a) Pregoeiro (a) poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas nas causas que determinaram a inabilitação ou 
desclassificação; 

27.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

27.19.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

27.19.2. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

27.19.3. ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

27.19.4. ANEXO IV – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

27.19.5. ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

27.19.6. ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR; 

27.19.7. ANEXO VII – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR;

27.19.8. ANEXO VIII – MODELO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO 
TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 

27.19.9. ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 

Condeúba - BA, 25 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 042/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA.

FORNECIMENTO: PARCELADO.

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1. DO OBJETO:  
1.1. Esta licitação tem por objeto é o registro de preços para futuras e eventuais 

contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do 
Município de Condeúba, de acordo com as especificações, quantitativos e 
condições constantes no Termo de Referência, observadas condições 
estabelecidas no edital e seus anexos e legislação específica relativa ao objeto 
em licitação, sem prejuízo das regras impostas pela legislação pertinente.

LOTE 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UND EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Achocolatado 2.625 UND Pacote de 
400 g 

Achocolatado em pó, a embalagem 
deverá conter externamente as 
informações nutricionais, número 
de lote, data de embalagem, 
validade mínima de 12 meses.  

   R$       
6,12  

 R$         
16.065,00  

2 Açúcar 7.500 KG Pacote de 
1kg. 

Cristal branco de fácil escoamento, 
não devendo estar empedrado, 
isento de matéria terrosa ou 
parasitas. Prazo de validade 
mínima de 12 meses. 

   R$       
4,41  

 R$         
33.075,00  

3 Almôndega 2.500 UND Embalagem 
de 400 g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 

   R$       
9,72  

 R$         
24.300,00  
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do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

4 Amendoim 600 UND Embalagem 
de 500 g 

Embalagem contendo informações 
nutricionais livre de sujidades, de 
boa qualidade. Validade de no 
mínimo 06 meses. 

   R$       
9,80  

 R$           
5.880,00  

5 Arroz Branco 1500 KG Embalagem 
de 1 kg 

Tipo 1, classe longo fino, de boa 
qualidade, informações 
nutricionais na embalagem 
inspecionado pelo órgão 
competente. Embalagem de 01 Kg. 
Validade de no mínimo 12 meses. 

   R$       
4,98  

 R$           
7.470,00  

6 Arroz 
Parboilizado 9.000 KG Embalagem 

de 1 Kg. 

Tipo 1, classe longo fino, de boa 
qualidade, informações 
nutricionais na embalagem 
inspecionado pelo órgão 
competente. Embalagem de 01 Kg. 
Validade de no mínimo 12 meses. 

   R$       
4,48  

 R$         
40.320,00  

7 Bolacha Doce 6.250 UND Pacote de 
400 g 

Bolacha doce tipo maizena, 
embalagem interna individual, de 
boa qualidade. Informações 
nutricionais na embalagem. 
Validade de no Mínimo 12 meses. 

   R$       
4,66  

 R$         
29.125,00  

8 Bolacha 
Salgada  6.250 UND Pacote de 

400 g 

Bolacha salgada tipo Cream 
Cracker, embalagem interna 
individual, de boa qualidade. 
Informações nutricionais na 
embalagem. Validade de no 
Mínimo 12 meses. 

   R$       
4,72  

 R$         
29.500,00  

TOTAL DO LOTE 1  R$       
185.735,00  

  
LOTE 2 - OUTROS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Carne de Soja 5.000 UND Pacotes de 
400g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem. Validade de no 
mínimo 12 meses. 

   R$       
5,32  

 R$         
26.600,00  

2 Charque 2.000 KG Embalagem 
de 1 Kg. 

Embalado à vácuo. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, número de lote, data 
de embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 

   R$     
42,87  

 R$         
85.740,00  
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de inspeção do SIF. 

3 Extrato de 
tomate 1.180 UND Sachê de 340 

g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto. Validade 
de no mínimo 12 meses. 

   R$       
4,55  

 R$           
5.369,00  

4 Feijão Carioca 9.000 KG Pacote de 01 
Kg 

Tipo 1, peneirado isento de 
sujidades embalagem contendo 
informações nutricionais, data de 
validade de no mínimo 12 meses. 

   R$       
9,33  

 R$         
83.970,00  

5 Feijão Preto 1.500 KG Pacote de 01 
Kg 

Tipo 1, peneirado isento de 
sujidades embalagem contendo 
informações nutricionais, data de 
validade de no mínimo 12 meses. 

   R$     
10,00  

 R$         
15.000,00  

6 
Flocos de 
Milho Pré 

Cozido 
1700 UND Pacote de 

500g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto. Validade 
de no mínimo 12 meses. 

   R$       
3,17  

 R$           
5.389,00  

7 Leite em pó 
Integral 10.000 UND 

Pacotes 
contendo 

400g 

Leite em pó integral 25 % de 
gordura. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. 

   R$     
14,44  

 R$       
144.400,00  

TOTAL DO LOTE 2  R$       
366.468,00  

LOTE 3 - DEMAIS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 
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1 Macarrão 
Concha  2.000 KG Pacote de 

500 g 

Macarrão massa tipo conchinha. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

   R$       
6,87  

 R$         
13.740,00  

2 Macarrão 
Espaguete 5.000 KG Pacote de 

500g 

Macarrão massa tipo espaguete. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

   R$       
6,66  

 R$         
33.300,00  

3 Margarina com 
sal 400 UND Pote de 250 

g com sal. 

Livre de gordura trans, de boa 
qualidade. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade mínima de 6 
meses. 

   R$       
3,49  

 R$           
1.396,00  

4 Milho branco 
para canjica. 4.800 UND 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

Milho branco para Canjica, 
acondicionado em embalagens de 
500g. Informação do fabricante 
deverá apresentar validade 
mínima de 12 meses. 

   R$       
4,34  

 R$         
20.832,00  

5 Milho para 
pipoca 500 KG 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

Milho para Pipoca, acondicionado 
em embalagens de 500g. 
Informação do fabricante deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

   R$       
4,93  

 R$           
2.465,00  

6 Óleo de soja 3.000 LT 
Lata 

contendo 
900ml 

Óleo de soja refinado, 
acondicionado em embalagem 
original de fábrica com 900 ml, 
caixa contendo 20 unidades, 
especificação dos ingredientes, 
informação do fabricante, deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

   R$     
11,10  

 R$         
33.300,00  
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7 Sal Iodado 300 KG Pacote de 1 
Kg 

Sal Iodado, com embalagem de 
1Kg, com informações nutricionais 
na embalagem, validade mínima 
de 12 meses. 

   R$       
1,10  

 R$              
330,00  

TOTAL DO LOTE 3  R$       
105.363,00  

  
LOTE  4 - ALIMENTOS ELABORADOS (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Mingau de 
Chocolate 4.000 KG Pacotes de 

01 kg 

Mistura para preparo de alimento 
lácteo mingau sabor brigadeiro em 
embalagem aluminizada. 

   R$     
20,84  

 R$         
83.360,00  

2 Mingau de 
Milho Verde 3.000 KG Pacotes de 

01 kg 

Mistura para preparo de alimento 
lácteo mingau sabor Milho Verde 
em embalagem aluminizada. 

   R$     
20,84  

 R$         
62.520,00  

TOTAL DO LOTE 4  R$       
145.880,00  

                  
LOTE 5 - ALIMENTOS PERECÍVEIS (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Carne Bovina 5.000 KG Embalagem 
de 1kg 

Músculo de qualidade. 
Proveniente de animais abatidos 
sob inspeção veterinária. Deve 
apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substancia 
contaminante que possa alterar os 
aspectos normais do produto ou 
qualquer aparato que venha 
encobrir possíveis alterações 

   R$     
42,28  

 R$       
211.400,00  

2 Carne Bovina 
Moída 3.500 KG Embalagem 

de 500g 

De primeira qualidade. 
Proveniente de animais abatidos 
sob inspeção veterinária. Deve 
apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substancia 
contaminante que possa alterar os 
aspectos normais do produto ou 
qualquer aparato que venha 
encobrir possíveis alterações 

   R$     
23,35  

 R$         
81.725,00  

3 

Carne de 
frango coxa e 

sobre coxa 
congelada 

4.500 KG 
Pacotes 

contendo 1 
Kg 

Carne de frango coxa e sobre coxa, 
acondicionado em embalagem 
com no mínimo 1 kg de peso 
liquido. Produto deverá ser 
entregue em condições de 
refrigeração. Contatando o 
número de inscrição no SIF ou SIE. 
Aspecto: não amolecida, nem 
pegajosa, cor: sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas. Odor 
próprio. 

   R$     
15,72  

 R$         
70.740,00  

TOTAL DO LOTE 5  R$       
363.865,00  

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 183

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



38

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

  
LOTE 6 – POLPA DE FRUTAS (ITEM EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Polpa de Frutas 5.000 KG Pacotes de 
01 Kg 

Sabores diversos. O produto 
deverá ser entregue em condições 
de refrigeração, contendo em seu 
rótulo informações nutricionais, 
data de embalagem validade de no 
mínimo 06 meses. 

   R$     
11,44  

 R$         
57.200,00  

TOTAL DO LOTE 6  R$         
57.200,00  

  
LOTE 7 - PÃES (ITEM EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Pão 60.000 UND 
Unidade 

contendo 50 
g 

Fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas. Serão 
rejeitados os pães mal cozidos, 
queimados e de caracteres 
organolépticos anormais. 
Aparência: massa torrada. 

   R$       
0,55  

 R$         
33.000,00  

TOTAL DO LOTE 7  R$         
33.000,00  

  
LOTE 8 - FRUTAS/VERDURAS  (ITEM NÃO EXCLUSIVO) 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Abacate 300 KG   

Abacate: Tamanho médio e em 
processo de amadurecimento. De 
ótima qualidade, compacta firme, 
coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

   R$       
6,04  

 R$           
1.812,00  

2 Abacaxi 500 UND   

Abacaxi fresco de ótima qualidade, 
compacta firme, coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor 
típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

   R$       
3,57  

 R$           
1.785,00  

3 Batata Inglesa 3.000 KG   

Batata Inglesa fresca de ótima 
qualidade, compacta firme, 
coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

   R$       
4,33  

 R$         
12.990,00  

4  Banana da 
Terra 400 KG   

Banana da terra de tamanho 
médio, madura, porém compacta 
firme, coloração uniforme, aroma 
cor e sabor típicos da espécie, 
isento de sujeira, rachaduras, corte 

   R$       
6,16  

 R$           
2.464,00  
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e perfurações. 

5 Goiaba 700 KG   

Goiaba tamanho médio, madura, 
porém compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor 
típicos da espécie, isento de 
sujeira, rachaduras, corte e 
perfurações. 

   R$       
5,17  

 R$           
3.619,00  

6 Limão 3.000 KG   

Limão de ótima qualidade, 
compacto firme, coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor 
típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

   R$       
4,17  

 R$         
12.510,00  

7 OVO 45.000 UND   
OVOS -de galinha, grande, isento 
de sujidade, fungos e substâncias 
tóxicas. 

   R$       
0,48  

 R$         
21.600,00  

8 Maçã 20.000 UND   

Maçã de tamanho médio, 
compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor 
típicos da espécie, isenta de 
sujeira, rachaduras, corte e 
perfurações. 

   R$       
0,58  

 R$         
11.600,00  

9 Tomate 3.000 KG   

Tomate tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, com brilho, intactos, 
firmes e bem desenvolvidos. 

   R$       
5,06  

 R$         
15.180,00  

10 Laranja 20.000 UND   

Laranja pera tamanho médio, 
compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor típico 
da espécie, isento de sujeira, 
rachaduras, corte e perfurações. 

               R$       
0,48  

 R$           
9.600,00  

TOTAL DO LOTE 8  R$         
93.160,00  

  

VALOR GLOBAL  R$    
1.350.671,00 

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota 
principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 
das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando 
forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas 
de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for 
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme 

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 185

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



40

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 
8.538, de 2015. 

1.5. O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro, 
podendo ser firmados quantos contratos forem necessários, podendo ser 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

1.6. O presente termo de referência foi elaborado com base em pesquisas de preços 
realizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Condeúba/BA e Setor de 
Compras junto a empresas do objeto em licitação, observando-se também os 
preços praticados pelas empresas fornecedoras do objeto no mercado local. 

1.7. Para fins de estimativa foi feita a média aritmética dos preços pesquisados e 
chegou-se ao VALOR A SER ADMITIDO NA CONTRATAÇÃO, como o valor 
máximo que será aceito pela Administração. 

2. JUSTIFICATIVA:  
2.1. Objetiva-se a contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar 

(merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria 
Municipal de Educação, para atender os estudantes da rede municipal de 
educação.

2.2. A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que 
contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos 
matriculados nas Unidades de Ensino do município de Condeúba, garantindo 
melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, 
condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em 
vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 
biológicas entre as faixas etárias. 

2.3. Em análises realizadas junto a Secretaria Municipal de Educação, constatou-se 
que o caixa escolar de diversas unidades escolares é insuficiente ou negativo, 
não havendo a possibilidade de aquisição imediata de gêneros alimentícios para 
compor a alimentação escolar. 

2.4. Nesse diapasão, ressalta-se que a Constituição Federal, estabeleceu o dever do 
Estado, quanto à garantia do fornecimento da alimentação escolar, a luz do 
artigo 208, Inciso VII, assim como a Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do 
Adolescente em Inciso VII do artigo 54. 

2.5. Com efeito, a alimentação é primordial no combate a repetência escolar, pois é 
cediço que crianças, com problemas de alimentação, têm afetada a capacidade 
de aprendizagem. 
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2.6. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa 
qualidade dos produtos ofertados a custos mais reduzidos, contribuindo para 
diminuição dos gastos governamentais.

2.7. Sugere-se a contratação na modalidade de licitação Pregão Eletrônico, 
atendendo assim as necessidades dos órgãos da Administração Municipal. 

2.8. Justifica-se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas 
características dos produtos e por se tratar de contratações frequentes tendo em 
vistas as atividades dos Programas da Administração Pública Municipal, tendo 
em vista as aquisições ter previsões de entregas parceladas e por não ser 
possível definir exatamente o quantitativo a ser demandado. 

2.9. Por se tratar de gêneros alimentícios e não atuarmos com estocagem destes 
tipos de produtos, principalmente dos perecíveis, ocorrendo pedidos inclusive de 
quantidades pequenas para atendimento em curto prazo, é adequado que as 
empresas atuem rapidamente na entrega. 

2.10. Ressalta-se que a aquisição individualizada onera os valores dos produtos em 
relação à compra em grande escala, em conformidade com os artigos 3º, § 1º, I, 
15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/1993. Portanto, a opção de se licitar 
por itens agrupados (por lote) é devido as características de cada modalidade 
dos produtos e de fornecedores, visto que desta forma, facilitará a participação 
de licitantes neste tipo de licitação, uma vez que conforme as características dos 
itens agrupados estes possuem a mesma natureza, considerando ainda que há 
um elevado quantitativo de empresas que encontra-se aptas ao pleno 
atendimento ao processo licitatório e que o formato de lotes é mais vantajoso 
para a Administração. 

2.11. A estimativa de quantidades necessárias encontra-se baseada em memória de 
cálculo, levando em conta, especialmente, histórico de consumo, demandas 
reprimidas, expectativas de alteração na demanda futura, estoque atual, 
estatística de consumo médio e a ocorrência de fatos imprevistos e imprevisíveis. 

3. DO OBJETIVO:  
3.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos, normas, 

padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir a fiel 
execução do objeto quando da necessidade de aquisição subsidiando 
tecnicamente a realização de Procedimento licitatório e/ou setor responsável 
pelo recebimento e fiscalização dos bens/consumo a serem adquiridos. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:
4.1. De acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1º da Lei Federal nº 

10.520, de 2002, os itens relacionados no presente Termo de Referência 
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consideram-se bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade 
podem ser definidos objetivamente pelo edital e por especificações usuais no 
mercado.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
5.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 

recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

5.2. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser inferior a 
180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo 
fabricante.

5.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de requisição a 
ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

5.4. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme praxe 
do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, 
constar identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em 
vigor.

5.5. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit e 
empacotado.

5.6. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou 
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições e de 
danos.

5.7. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o padrão de 
qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada nos 
cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

5.8. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo (a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta.

5.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, 
às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 188

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



43

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

5.10. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.10.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

5.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para 
fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de comissão/servidor especialmente designado, realizando anotações em 
registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
os fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus 
Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

6.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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6.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, nas 
condições estabelecidas em contrato. 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado 
da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de validade; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990); 

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 

7.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 
minuta de contrato ou em legislação específica;

7.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 
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a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre;

7.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir na execução do contrato.  

7.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.

7.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 

subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a Administração 
definir previamente e expressamente a sua aceitação, obedecendo-se 
disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a responsabilidade da 
contratada.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros, designados pela autoridade competente. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis.

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 
da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em 
que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 
1993.

11.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

11.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
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sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação.

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente 
no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, segurança 
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:

EM = I x N x VP, sendo: 
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EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

              365 

12. DO REAJUSTE 
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 
um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 
divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o 
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 
de termo aditivo.

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento ou termo aditivo. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em garantia 

da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar ao contrato 
inicial no final deste contrato. 
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5. Cometer fraude fiscal; 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

14.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, 
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados 
oficialmente; 

14.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

14.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente 
descredenciamento pelo prazo de até cinco anos; 

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência. 
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14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, as empresas ou profissionais que: 

14.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Erário Público, ou deduzidos 
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e 
cobrados judicialmente. 

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 

14.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 196

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



51

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública ou estrangeira nos termos 
da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público.  

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Licitações do 
Banco do Brasil. 

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
15.1. O custo máximo total estimado da contratação é de R$ 1.350.671,00 (um milhão, 

trezentos e cinquenta mil, seiscentos setenta e um reais). 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
16.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada 

centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.

16.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício 
financeiro em curso. 

Condeúba - BA, 25 de fevereiro de 2022. 
   

Laécio de Sousa
Chefe do Setor de Compras 
Responsável pelo Termo de Referência 

Aprovo: Silvan Baleeiro de Sousa De acordo: Weder Spinola Sousa 
Prefeito Municipal    Secretário de Educação 
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ANEXO II

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL:

Á: Prefeitura Municipal de Condeúba/BA
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Eletrônico SRP Nº 005/2022

Razão Social:
CNPJ:  
Inscrição Estadual/Municipal: 
Endereço:  
Fone/Fax:
E-mail:  
Representante Legal: 
CPF do Representante Legal: 
RG do Representante Legal: 
Dados bancários: 

LOTE 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UND EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Achocolatado 2.625 UND Pacote de 
400 g 

Achocolatado em pó, a 
embalagem deverá conter 
externamente as informações 
nutricionais, número de lote, data 
de embalagem, validade mínima 
de 12 meses.  

    

2 Açúcar 7.500 KG Pacote de 
1kg. 

Cristal branco de fácil 
escoamento, não devendo estar 
empedrado, isento de matéria 
terrosa ou parasitas. Prazo de 
validade mínima de 12 meses. 

    

3 Almôndega 2.500 UND Embalagem 
de 400 g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

    

4 Amendoim 600 UND Embalagem 
de 500 g 

Embalagem contendo 
informações nutricionais livre de 
sujidades, de boa qualidade. 
Validade de no mínimo 06 meses. 
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5 Arroz Branco 1500 KG Embalagem 
de 1 kg 

Tipo 1, classe longo fino, de boa 
qualidade, informações 
nutricionais na embalagem 
inspecionado pelo órgão 
competente. Embalagem de 01 
Kg. Validade de no mínimo 12 
meses. 

    

6 Arroz 
Parboilizado 9.000 KG Embalagem 

de 1 Kg. 

Tipo 1, classe longo fino, de boa 
qualidade, informações 
nutricionais na embalagem 
inspecionado pelo órgão 
competente. Embalagem de 01 
Kg. Validade de no mínimo 12 
meses. 

    

7 Bolacha Doce 6.250 UND Pacote de 
400 g 

Bolacha doce tipo maizena, 
embalagem interna individual, de 
boa qualidade. Informações 
nutricionais na embalagem. 
Validade de no Mínimo 12 meses. 

    

8 Bolacha 
Salgada  6.250 UND Pacote de 

400 g 

Bolacha salgada tipo Cream 
Cracker, embalagem interna 
individual, de boa qualidade. 
Informações nutricionais na 
embalagem. Validade de no 
Mínimo 12 meses. 

    

TOTAL DO LOTE 1  
  

LOTE 2 - OUTROS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Carne de Soja 5.000 UND Pacotes de 
400g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem. Validade de no 
mínimo 12 meses. 

    

2 Charque 2.000 KG Embalagem 
de 1 Kg. 

Embalado à vácuo. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, número de lote, 
data de embalagem, data da 
validade, condições de 
armazenamento, quantidade do 
produto, número do registro no 
Ministério da agricultura. 
/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. 

    

3 Extrato de 
tomate 1.180 UND Sachê de 340 

g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto. Validade 
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de no mínimo 12 meses. 

4 Feijão Carioca 9.000 KG Pacote de 01 
Kg 

Tipo 1, peneirado isento de 
sujidades embalagem contendo 
informações nutricionais, data de 
validade de no mínimo 12 meses. 

    

5 Feijão Preto 1.500 KG Pacote de 01 
Kg 

Tipo 1, peneirado isento de 
sujidades embalagem contendo 
informações nutricionais, data de 
validade de no mínimo 12 meses. 

    

6 
Flocos de 
Milho Pré 

Cozido 
1700 UND Pacote de 

500g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto. Validade 
de no mínimo 12 meses. 

    

7 Leite em pó 
Integral 10.000 UND 

Pacotes 
contendo 

400g 

Leite em pó integral 25 % de 
gordura. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. 

    

TOTAL DO LOTE 2   

LOTE 3 - DEMAIS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Macarrão 
Concha  2.000 KG Pacote de 

500 g 

Macarrão massa tipo conchinha. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

    

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 200

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



55

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

2 Macarrão 
Espaguete 5.000 KG Pacote de 

500g 

Macarrão massa tipo espaguete. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

    

3 Margarina com 
sal 400 UND Pote de 250 

g com sal. 

Livre de gordura trans, de boa 
qualidade. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade mínima de 6 
meses. 

    

4 Milho branco 
para canjica. 4.800 UND 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

Milho branco para Canjica, 
acondicionado em embalagens de 
500g. Informação do fabricante 
deverá apresentar validade 
mínima de 12 meses. 

    

5 Milho para 
pipoca 500 KG 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

Milho para Pipoca, acondicionado 
em embalagens de 500g. 
Informação do fabricante deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

    

6 Óleo de soja 3.000 LT 
Lata 

contendo 
900ml 

Óleo de soja refinado, 
acondicionado em embalagem 
original de fábrica com 900 ml, 
caixa contendo 20 unidades, 
especificação dos ingredientes, 
informação do fabricante, deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

    

7 Sal Iodado 300 KG Pacote de 1 
Kg 

Sal Iodado, com embalagem de 
1Kg, com informações nutricionais 
na embalagem, validade mínima 
de 12 meses. 

    

TOTAL DO LOTE 3  
  

LOTE  4 - ALIMENTOS ELABORADOS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Mingau de 
Chocolate 4.000 KG Pacotes de 

01 kg 
Mistura para preparo de alimento 
lácteo mingau sabor brigadeiro     
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em embalagem aluminizada. 

2 Mingau de 
Milho Verde 3.000 KG Pacotes de 

01 kg 

Mistura para preparo de alimento 
lácteo mingau sabor Milho Verde 
em embalagem aluminizada. 

    

TOTAL DO LOTE 4 
                  

LOTE 5 - ALIMENTOS PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Carne Bovina 5.000 KG Embalagem 
de 1kg 

Músculo de qualidade. 
Proveniente de animais abatidos 
sob inspeção veterinária. Deve 
apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substancia 
contaminante que possa alterar 
os aspectos normais do produto 
ou qualquer aparato que venha 
encobrir possíveis alterações 

    

2 Carne Bovina 
Moída 3.500 KG Embalagem 

de 500g 

De primeira qualidade. 
Proveniente de animais abatidos 
sob inspeção veterinária. Deve 
apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substancia 
contaminante que possa alterar 
os aspectos normais do produto 
ou qualquer aparato que venha 
encobrir possíveis alterações 

    

3 

Carne de 
frango coxa e 

sobre coxa 
congelada 

4.500 KG 
Pacotes 

contendo 1 
Kg 

Carne de frango coxa e sobre 
coxa, acondicionado em 
embalagem com no mínimo 1 kg 
de peso liquido. Produto deverá 
ser entregue em condições de 
refrigeração. Contatando o 
número de inscrição no SIF ou SIE. 
Aspecto: não amolecida, nem 
pegajosa, cor: sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas. 
Odor próprio. 

    

TOTAL DO LOTE 5 
  

LOTE 6 – POLPA DE FRUTAS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Polpa de Frutas 5.000 KG Pacotes de 
01 Kg 

Sabores diversos. O produto 
deverá ser entregue em condições 
de refrigeração, contendo em seu 
rótulo informações nutricionais, 
data de embalagem validade de 
no mínimo 06 meses. 

    

TOTAL DO LOTE 6 
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LOTE 7 - PÃES  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Pão 60.000 UND 
Unidade 

contendo 50 
g 

Fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas. Serão 
rejeitados os pães mal cozidos, 
queimados e de caracteres 
organolépticos anormais. 
Aparência: massa torrada. 

    

TOTAL DO LOTE 7   
  

LOTE 8 - FRUTAS/VERDURAS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL

1 Abacate 300 KG   

Abacate: Tamanho médio e em 
processo de amadurecimento. De 
ótima qualidade, compacta firme, 
coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e 
larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

    

2 Abacaxi 500 UND   

Abacaxi fresco de ótima 
qualidade, compacta firme, 
coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e 
larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

    

3 Batata Inglesa 3.000 KG   

Batata Inglesa fresca de ótima 
qualidade, compacta firme, 
coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e 
larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

    

4  Banana da 
Terra 400 KG   

Banana da terra de tamanho 
médio, madura, porém compacta 
firme, coloração uniforme, aroma 
cor e sabor típicos da espécie, 
isento de sujeira, rachaduras, 
corte e perfurações. 

    

5 Goiaba 700 KG   

Goiaba tamanho médio, madura, 
porém compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor 
típicos da espécie, isento de 
sujeira, rachaduras, corte e 
perfurações. 

    

6 Limão 3.000 KG   

Limão de ótima qualidade, 
compacto firme, coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor 
típicos da espécie, isento de 
sujeira, insetos e parasitas e 
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larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

7 OVO 45.000 UND   
OVOS -de galinha, grande, isento 
de sujidade, fungos e substâncias 
tóxicas. 

    

8 Maçã 20.000 UND   

Maçã de tamanho médio, 
compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor 
típicos da espécie, isenta de 
sujeira, rachaduras, corte e 
perfurações. 

    

9 Tomate 3.000 KG   

Tomate tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, com brilho, intactos, 
firmes e bem desenvolvidos. 

    

10 Laranja 20.000 UND   

Laranja pera tamanho médio, 
compacta firme, coloração 
uniforme, aroma cor e sabor 
típico da espécie, isento de 
sujeira, rachaduras, corte e 
perfurações. 

                

TOTAL DO LOTE 8   
  

VALOR GLOBAL   

Obs.: Esse modelo serve apenas de orientação, devendo o licitante observar o 
constante em edital e acrescentar informações consideradas necessárias. 
A proposta deve estar: Datada, Numerada e Assinada, preços com duas casas 
decimais;

Declaramos que:
- conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração.; 
- forneceremos os materiais com as especificações constantes no edital; 
- forneceremos os materiais de acordo com as ordens emitidas pela Prefeitura;  
- que estamos cientes da forma do prazo de execução e forma de execução dos 
produtos/serviços ora licitados, e que, o não cumprimento dos mesmos conforme 
previstos no contrato, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 
8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2007. 
- que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 
profissionais não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Condeúba, e que 
os mesmos estão aptos a participar desta licitação. 
- o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação 
- que o prazo de validade dos preços registrados, que será de 12 (doze) meses. 
- que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transporte (fretes), tributos de qualquer 
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natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto desta licitação. 

___________(BA), ___ de ____________ de 2022.

__________________________
Assinatura e carimbo da empresa 
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ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2022:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 005/2022 
Processo Administrativo Nº 042/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em 
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
Vigência: ____/____/_____ a ______/______/_____ 

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA 
ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA.

Aos ------ dias do mês de ------ do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia, 
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, 
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa __________________, CNPJ nº 
_____________, com sede a Rua ____________, nº ______, Bairro 
_____________, na cidade de ________________, Estado ____________, 
representada pelo (a) SR (A). ____________________, brasileiro (a), maior, 
capaz, (profissão), Documento de Identificação nº ________________ e CPF nº 
________________, residente e domiciliado (a) a Rua ____________, nº ______, 
Bairro _____________, na cidade de ________________, Estado ____________, 
nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 
federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017, 
Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e 
das demais normas aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem 
efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e 
HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo Administrativo nº 042/2022, referente ao 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2022. Os preços registrados 
constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se 
observar quanto aquisição, as seguintes cláusulas e condições:  

1. DO OBJETO:  
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1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, na 
forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte integrante 
deste instrumento de compromisso, negociação por lote e adjudicação por 
item, os quais permanecerão disponíveis, conforme condições exigidas, 
para execução do objeto registrado sempre que demandado na forma do 
contrato individual e/ou instrumento congêneres, nota de empenho, Ordem 
de Compra, a ser firmado quando do chamamento, com base na Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das 
ressalvas legais, inclusive as de aplicação subsidiária.  

2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:  
2.1. A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal 

de Educação, sob anuência da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA.  

2.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
Secretaria de Educação. 

3. DA FORMA DE REQUISIÇÃO:  
3.1. Da Requisição: 

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou 
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento 
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e, 
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho 
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois 
de consulta ao órgão gerenciador.  

3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação 
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a 
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.  

3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos 
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do 
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo 
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.

3.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação.
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3.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou 
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a 
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo 
dando ciência a administração.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 014, de 2017. 

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, 
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de 
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da 
utilização da ata de registro de preços. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da 
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já 
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 
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4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador.

5. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:  
5.1. O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as 

exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência, 
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e 
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de 
Preços.

5.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem: 

Item 
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

X

Especificação Marca
(se exigida 

no
edital)

Modelo
(se exigido 

no
edital)

UnidadeQuantidade Valor Prazo de 
validade
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5.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

6. DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:  
6.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de 

Condeúba/Secretaria Municipal de Educação e a(s) Detentora(s), terá 
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste 
instrumento e publicação na forma de extrato parcial no DOM.

6.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse 
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o 
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim 
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no 
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV 
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada 
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da 
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária. 

6.4. A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/1993.

6.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666 de 1993.

6.6. A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será 
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de 
1.993.

6.7. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.  

6.8. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura 
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos 
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os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

7. FORMA DE FORNECIMENTO:  
7.1. O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da 

Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho, 
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato 
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a 
legislação vigente. 

8. DO PAGAMENTO:  
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.

8.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante.

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

8.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

              365 

9. DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU 
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:  

9.1. Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão 
gerenciador depois de consultado o respectivo registro. 

9.2. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão 
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na 
legislação pertinente.  

9.3. O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio, 
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será 
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da 
detentora de preços na Ata Geral de Registro.

9.4. O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;  

9.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em 
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados 
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de 
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as 
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços. 

10. DAS PENALIDADES: 
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10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade.  

10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a 
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos 
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum 
acordo com os detentores de preços registrados. 

11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido 
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra 
vinculado. 

11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever 
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o 
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere, 
o Contratante poderá:

11.4.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1. Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a 
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;
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11.4.2. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para 
a Administração. 

11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e 
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela 
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal. 

11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

11.10. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

11.11. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou 
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições 
e de danos. 

11.12. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

11.13. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo 
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.

11.14. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades.
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11.15. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

11.15.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.16. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO: 
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto 
ao(s) fornecedor(es). 

12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado.

12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.

12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
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12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.

12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 

13. RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses 

adiante descritas: 

13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços;

13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de 
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua justificativa. 

13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
do Registro de Preços;

13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente deste instrumento de registro;

13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado e a detentora não aceitar sua redução;

13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração;

13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das 
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.  

13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1, 
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 217

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



72

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado 
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.

13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que 
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no 
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o 
recebimento de correspondência e outros documentos, não 
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas. 

13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de 
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.

13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as 
razões do pedido.

13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78, 
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada 
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de 
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o 
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços, 
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços 
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços 
contratados sejam compatíveis com os de mercado. 

13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da 
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 

14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação; 

14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;  

14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;

14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução do contrato.  
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14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.

14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
15.1 São obrigações da Contratante: 

15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos;

15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos;

15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta;

15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 
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15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

16. FONTE DE RECURSO 
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para 

cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.

16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício 
financeiro em curso. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante 

recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou 
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de 
Preços.

17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a 
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços 
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, 
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de 
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte da Prefeitura.

17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, 
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que 
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os 
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá 
haver comprovação formal no processo.

17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência 
da Ata Geral de Registro de Preços.  

17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de 
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do 
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.

17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber 
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, 
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR, 
independente da alegação do não recebimento.
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17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as 
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e 
parágrafos do mesmo Diploma Legal.

17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição 
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a), 
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as 
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do 
Consumidor.

17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta 
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No 
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo 
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho 
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo 
de Cooperação Técnica Específico para adesões.  

17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto 
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem 
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir 
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de 
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob 
forma de extrato na imprensa oficial. 

17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a 
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância 
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser 
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao 
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades 
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de 
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das 
partes.

17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.

17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o 
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.

17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata 
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
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17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de 
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a 
legislação vigente.  

17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro 
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA. 

17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e 
demais legislação aplicável.

Condeúba - BA, ____ de ___________ de 2022. 

Weder Spinola Sousa 
Secretário Municipal de Educação 

Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDEÚBA  

Titular Responsável / Registro de Preços  
Instituição Gerenciadora

Antônio Alves de Souza 
Autoridade Competente 

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

(EMPRESA)
CNPJ nº _______________________

Representante Legal: 
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS: 

___________________________   __________________________
RG:       RG: 
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ANEXO IV

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. _____/2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 005/2022
Processo Administrativo Nº 042/2022

TERMO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CONDEÚBA E A 
EMPRESA_________________________
__________________

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 
06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a 
empresa _______________________, CNPJ nº ________________, empresa 
sediada na Rua ______________, nº ______, Bairro _____________, na cidade 
de ________________, Estado ____________, representada neste ato por seu 
Diretor/sócio/proprietário SR. ________________, brasileiro, maior, capaz, 
Identidade nº ______________ e CPF nº _______________, residente e 
domiciliado na Rua ______________, nº ______, Bairro _____________, na 
cidade de ________________, Estado ____________, simplesmente neste termo 
denominada CONTRATADA, contratam com fundamento no Pregão Eletrônico 
SRP nº 005/2022 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA, O SEGUINTE.

A Empresa ------------, com sede no endereço supra, por seu titular (ou 
representante) no fim assinado, compromete-se:  

Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos 
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento 
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das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba.

Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo 
Administrativo nº 042/2022. 

I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº 

10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas 
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da 
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022, 
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei 
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da 
mesma lei, em aplicação subsidiária.  

II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. A empresa se compromete expressamente a prestar o fornecimento 

parcelado a Contratante, de gêneros alimentícios para atender as 
necessidades da Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do Município 
de Condeúba, o qual será fornecido nas condições e forma previstas na 
homologação publicada no DOM Nº ______ de ______/______/2022, 
referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022, PA nº 042/2022, cujo teor 
encontra-se recepcionado por este instrumento como se nele transcrito. 

III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e 

condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública, 
ficando para tanto ajustado o valor irreajustável de R$ _________ (...), 
referente ao (s) lote (s) ______, com base em preços praticados na área de 
atuação, devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral da 
Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor competente de 
Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que serão processados e 
pagos segundo a legislação vigente, nas condições dispostas no edital e 
neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali 
previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e 
comprovada.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.

3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento 
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  

3.5. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar 
qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da 
prestação do fornecimento pela Contratada.

3.6. Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da 
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não 
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros. 

3.7. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

3.7.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

3.8. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

3.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.

3.9.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas neste Edital. 

3.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
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prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

3.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

3.13. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

3.14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

3.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.

3.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

3.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.

3.17.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante.

3.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
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3.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de 
reajustamento de preços ou atualização monetária.

IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:
4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 

recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

4.2. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

4.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

4.4. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

4.5. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

4.6. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente ou semanalmente, 
conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal da 
Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições e de danos. 

4.7. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

4.8. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
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4.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades.

4.10. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

4.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

V – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

5.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 
(três) membros, designados pela autoridade competente. 

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação;

6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica; 

6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

6.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
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6.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, 
cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista. 

6.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação 
do objeto licitado. 

VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos;

7.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta;

7.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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7.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA 
CONDIÇÃO:

8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas 
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação 
das demais penalidades previstas no Edital: 

8.1.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 

8.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto;

8.2. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido 
para o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer 
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem 
creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada 
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.

8.3. Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto 
poderá a Contratante cancelar a autorização de compra ou instrumento 
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais 
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais 
prerrogativas legais.

IX - CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E QUITAÇÃO: 
9.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a 

CONTRATADA do seguinte modo: 

9.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, conforme 
estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo recebimento, 
podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada parcela 
ajustada.
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9.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

              365 

X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
10.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de 

reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi 
definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso 
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a 
CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será 
atribuída os ônus decorrentes. 

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
11.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o 

objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências 
descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e 
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Educação, além do que o 
objeto contratado deve apresentar claras condições de aceitabilidade, 
devendo ser rejeitado, no todo ou em parte, caso apresente 
incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo imperfeições, 
desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou pessoa 
designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição de todo 
objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas inerentes 
do problema. 

11.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do 
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação, mediante termo 
circunstanciado ou recibo, conforme o caso.  

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
COMO SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64: 
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12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações 
orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 
ATIVIDADE: 2.035 – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
MERENDA ESCOLAR; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 

12.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios 
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64. 

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA 
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE: 
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em 

garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar 
ao contrato inicial no final deste contrato. 

13.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a 
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação, 
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a 
responsabilidade da contratada.  

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
14.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das 

Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da 
mesma lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos 
justos assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei 
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93. 

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO INICIAL. 
15.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo 

administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente 
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a 
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas 
no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições 
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da 
qualidade dos serviços/produtos. 

XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:
16.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:
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16.1.1. Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos 
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93. 

16.1.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 
8.666/93.

16.1.3. Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. 

16.1.4. Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços. 

16.1.5. Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei 
8.666/93.

16.1.6. Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).

16.1.7. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização. 

16.1.8. A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 
8.666/93.

16.1.9. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 
da Lei 8.666/93. 

16.1.10. O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste 
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei. 
8.666/93.

16.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
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16.2.1. Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da 
Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

16.2.2. Devolução de garantia se for o caso; 

16.2.3. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão;

16.2.4. Pagamento do custo da desmobilização. 

16.2.5. Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da 
Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93.

16.2.6. Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a 
noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 
8.666/93.

16.2.7. Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, 
paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93. 

16.2.8. Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, 
da Lei 8.666/93. 

XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até ____ 

de __________ de 20__ ou até entrega total dos produtos/serviços, 
podendo ser prorrogado na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 
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18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 

18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil 
e criminal, às seguintes sanções:

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

18.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e 
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até 
cinco anos; 

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

18.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções.

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
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agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 
PAR.

18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.

18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.

18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do 
Brasil S/A. 

18.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 

XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO
19.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o 

presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 
80 da mesma Lei. 

19.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
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19.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

19.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos; 

19.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

19.1.1.4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

19.1.1.5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração; 

19.1.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

19.1.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 

19.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 
forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

19.1.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

19.1.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

19.1.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 

19.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 

19.1.1.13. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

19.1.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
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pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

19.1.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 

19.1.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, 
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

19.1.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

19.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.

19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido 
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências 
contratuais:

19.2.1. Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;  

19.2.2. Execução da garantia contratual, se houver;

19.2.3. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à Administração.

   
XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – VEDAÇÕES 
20.1. É vedado à CONTRATADA:  

20.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira; 

20.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
21.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes 

contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA, 
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem 
assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três) 
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram. 

Condeúba/BA, em __/___/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

EMPRESA
CNPJ nº  

Representante Legal 
Contratada

Testemunhas:  ____________________________
    Nome /Identidade 
    

____________________________
    Nome /Identidade 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº ____ /2022

EM: ___/___/2022

NÚMERO DA REQUISIÇÃO: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 

I - DADOS DO(A) AUTORIZADO(A): 
RAZÃO SOCIAL/NOME:
CNPJ/CPF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
CEP:
CIDADE:
UF:
FONE: ( )  
FAX: (       )  
E-MAIL:

II – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 
ATIVIDADE: 2.035 – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
MERENDA ESCOLAR; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 
FONTE DE RECURSOS: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

III – DO OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do 
Município de Condeúba. 

IV – DO VALOR DA DESPESA (R$):
R$

V – DA FORMA DE PAGAMENTO (APÓS ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO):
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o faturamento. 

VI – DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/AQUISIÇÃO: 
A aquisição será realizada conforme estabelecido no Procedimento Licitatório 
correspondente ao objeto solicitado (Pregão Eletrônico nº 005/2022).
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

VII – DA AUTORIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FORNECIMENTO DO 
OBJETO:
AUTORIZAMOS A AQUISIÇÃO NA NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADA COM 
FUNDAMENTO LEGAL NO EDITAL DO (OBJETO SUPRA CITADO), POR ESTE 
INSTRUMENTO, AUTORIZADO, A QUAL PASSA INTEGRAR ESTE TERMO 
COMO SE NELE ESTIVESSE TRANSCRITA, COM FORÇA DE DOCUMENTO 
CONTRATUAL.  

Condeúba/BA, ____/____/____  

_____________________________________
Autoridade Requisitante  

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E RECIBO DA EMPRESA 
VENCEDORA(FORNECEDOR): 

Recebemos a 1ª. Via desta OC/OF, em _______/_______/_______, estando de 
acordo:

Com as condições assumidas no contrato para o objeto supra, bem como com as 
disposições contidas no Processo Administrativo que a originou e a vinculou.  

_________________________________
Representante Legal Empresa  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO V

Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 005/2022
Processo Administrativo Nº 042/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO

_________________________________________________________________
inscrito no CNPJ n° 
___________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)___________
_______________ _____________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, 
DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do 
previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 
publicada no DOU de 18 de julho de 2002, DECLARA expressamente que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.  

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal 

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 244

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



99

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA 
LICITAR

Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022 
Processo Administrativo Nº 042/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR 

Declaramos, sob as penas da Lei que esta proponente não incorre em qualquer 
dos seguintes impedimentos:  

a) Não está declarada inidônea por ato do Poder Público;

b) Não está impedida de transacionar com a Administração Pública ou com 
qualquer das suas entidades de administração indireta.  

Nos termos do artigo 5º, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, comprometemo-nos a 
informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da 
qualificação exigidas pelo Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022.  

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal 

Observações:  1) emitir em papel que identifique a licitante. 
2) Declaração a ser emitida pela licitante. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO VII 

Modelo de Declaração que não emprega Menor

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 005/2022
Processo Administrativo Nº 042/2022

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

_________________________________________________________________
inscrito no CNPJ n° 
___________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)___________
_______________ _____________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor a 
partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (  ) (Observação: em caso 
afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO VIII

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (Lei Complementar nº 123/2006).

(MODELO)

NOME DA EMPRESA_________________, CNPJ n°______________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)____________portador da 
Carteira de Identidade n°________, CPF n°________, sediada _______(Endereço 
Completo)____, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico SRP nº 005/2022, seja dado o tratamento diferenciado concedido a 
essas empresas com base na Lei Complementar nº. 123/2006.  

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.  

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial para comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do representante legal

RG:
CPF:

CNPJ/MF da empresa 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico SRP 
nº 005/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação 
da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação 
da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e, 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la”. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura do representante legal

RG:
CPF:

CNPJ/MF da empresa 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 022/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para realização da 
Jornada Pedagógica com capacitação dos professores da rede municipal, com 
ministração de oficinas e palestras.  

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21. 

CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030501- SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; Atividade: 2.130- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA; Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA. 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

ASSINATURA DO CONTRATO: 18/02/2022 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 18/02/2022 à 20/03/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA - IEX LTDA - ME, CNPJ n°
33.496.304/0001-40 – Assina pela Contratada: ROZALIA ALVES DA SILVA, CPF nº 
470.232.795-04

Extratos de Contratos
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 022-A/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043-A/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para realização de 
palestra motivacional na Jornada Pedagógica.  

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21. 

CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030511- SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; Atividade: 2.130- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA; Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA. 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

ASSINATURA DO CONTRATO: 18/02/2022 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 18/02/2022 à 20/03/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - ME, CNPJ nº 
27.898.035/0001-46 – Assina pela Contratada: AMANDA BASTOS PEREIRA 
CARDOSO, CPF nº 002.594.095-37 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 050/2022 

Processo de Dispensa nº 022/2022
Processo Administrativo nº 043/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CONDEÚBA – BA E A EMPRESA 
INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA - IEX 
LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços pactuam, entre si, o 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 
53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 
13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN 
BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – 
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a Praça Jovino 
Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da 
Bahia, aqui denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa INSTITUTO DE 
EXCELENCIA HUMANA - IEX LTDA - ME, CNPJ n° 33.496.304/0001-40, sediada na 
Rua 28 de Dezembro, s/n, Bairro Centro, na cidade de Cordeiros, Estado da Bahia, 
representada neste ato pela SRA. ROZALIA ALVES DA SILVA, brasileira, maior, 
capaz, empresária, Identidade nº 0129331392 SSP/BA e CPF nº 470.232.795-04, 
encontradiço a Rua 28 de Dezembro, s/n, Bairro Centro, na cidade de Cordeiros, 
Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATADO, com fulcro no art. 75, inciso II, da 
Lei nº 14.133/21, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 043/2022, 
resolvem de mútuo acordo celebrar o presente contrato, sujeitando-se os contratantes 
às normas da Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e estipulações a seguir 
enumeradas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato consiste na prestação de serviços para realização 

da Jornada Pedagógica com capacitação dos professores da rede municipal, 
com ministração de oficinas e palestras, conforme especificações constantes na 
proposta, constantes do Processo Administrativo nº 043/2022. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO VALOR 

Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

2.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados 
abaixo:

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.   PREÇO UNIT.   VALOR TOTAL 
Contratação de empresa para prestação de serviços para realização da 

Jornada Pedagógica com capacitação dos professores da rede 
municipal, com ministração de oficinas e palestras. Unid. 1  R$   10.000,00   R$   10.000,00 

TOTAL  R$   10.000,00  

2.2. O valor do presente Contrato é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.3. O preço objeto da contratação não será reajustado em quaisquer hipóteses. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 14.133/21 e, 

supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 
disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste 
Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1. O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado ou renovado a critério da Administração, 
nos termos e condições permitidos pelo artigo 107, da Lei Federal nº 14.133/21, 
com suas modificações posteriores, desde que mediante celebração de termo 
aditivo.

4.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato 
no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de eficácia do 
mesmo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA,

mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor 
correspondente.

5.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o número 
do contrato e o nº da nota de empenho.

5.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, na 
repartição competente, para efeito de regularização do processo de empenho e 
pagamento da despesa. 

5.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante 

5.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos seguintes 
documentos:

5.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda 
Municipal da sede ou domicílio do credor;

5.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);

5.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

5.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por meio 
de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por 
intermédio da operação de facturing.

5.7. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na 
forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos 
colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em hipótese 
alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos incontinenti, à pessoa 
jurídica que os houver apresentado.

5.8. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA,
não são geradores de direito a reajustamento de preços.

5.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento, o 
preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de mora, 
à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em 
relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização monetária, através da 
variação do IPCA do IBGE. 

5.9. O faturamento deverá ser emitido para: MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BAHIA, 
sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na 
Cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-000, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.694.138/0001-80.

5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos 

consignados na seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 030501- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; Atividade: 
2.130- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA; Elemento de Despesa: 
33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação 

formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), ofício ou 
eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal seja certificada 
nos termos da lei.

7.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais 
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações do 
termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

7.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa.  

7.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao 
transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e apresentar os 
respectivos comprovantes quando solicitado pelo CONTRATANTE.

7.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado da contratação.  

7.6. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas 
para o CONTRATANTE.

7.7. Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para recebimento 
do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência 
de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

7.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
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7.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na prestação dos serviços.

7.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas 
dependências do CONTRATANTE.

7.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o 
descarregamento dos produtos contratados;

7.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao 
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.

7.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à 
entrega dos produtos contratados.

7.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou ação 
que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços em questão, bem 
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais 
decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou 
responsabilidade.

7.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência.

7.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.

7.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do 
CONTRATANTE.

7.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos 
serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza.

7.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se obrigou, 
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.  

7.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou atraso 
na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior ou alheio à 
sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável pelo seu 
deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de entrega, 
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aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas aquelas a que 
estiver sujeitas por lei.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade 

financeira para a quitação de seus débitos frente à CONTRATADA, sob pena de 
ilegalidade dos atos.  

8.2. Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora, quantidade, 
local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do 
objeto.

8.3. Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste Contrato. 

8.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.  

8.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação 
vigente.

8.5. Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas na 
entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o reparo, a 
correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções.

8.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação 
dos serviços.

8.7. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da entrega dos 
produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 
representantes da CONTRATADA em suas dependências, desde que 
respeitadas as normas de segurança.

8.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção.

8.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,
efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA QUINTA deste 
Contrato.

8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.

8.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do 
fornecimento/prestação.
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8.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

8.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.

8.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº 14.133/21.

9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
9.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado de forma indireta e imediata, após 

a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.

9.1.1. Os serviços deverão ser entregues nos locais agendados pelos órgãos 
solicitantes sendo que os mesmos deverão ocorrer em horário conforme 
constante na programação da Secretaria de Educação e Propostas de Preços, 
podendo ocorrer ajustes caso necessários, mediante prévio agendamento, sob 
pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato e na Lei 14.133/2021. 

9.2. A CONTRATADA deverá executar o serviço/fornecimento utilizando-se dos 
materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços/fornecimentos a serem prestados.  

9.3. O contratado ficará obrigado a proceder a execução total dos 
serviços/fornecimento.

9.4. Cabe à CONTRATADA assumir as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias, locomoção e 
refeições relacionadas às visitas. 

9.5. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA
deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo 
necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências 
para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade do serviço e da alocação dos recursos necessários, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos 
por um ou mais representantes do CONTRATANTE, especialmente designados. 
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11. CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas 

deste contrato, das normas e condições estabelecidas no Processo de Dispensa 
de Licitação e do regime de direito público a que está submetido, aplicando-se 
lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral do contrato e as disposições de 
direito privado.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
12.1. As partes se vinculam ao contido no competente Processo de Dispensa de 

Licitação nº 022/2022, assim como nos termos da melhor proposta de preço, 
objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada pela 
CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão 
Permanente de Licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REGÊNCIA
13.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes da presente avença 

são regidas pelas normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/21, combinadas com o disposto na Lei 
Orgânica do Município de Condeúba.

13.2. Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas pela lei de 
regência de licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de direito 
público, em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicada a teoria geral dos 
contratos e as disposições do direito privado.

14. CLÁUSULA DÉCIMA  QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1. Se a CONTRATADA descumprir quaisquer das condições deste instrumento, 

ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 156 e 162, da Lei nº 
14.133/21, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:

14.2.1. Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e sobre o valor do contrato, 
se for entrega única.

14.2.2. A partir do terceiro dia útil, até o limite do quinto dia útil, multa de 4% 
(quatro por cento) sobre o valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e 
sobre o valor do contrato, se for entrega única, caracterizando-se a inexecução 
total da obrigação a partir do sexto dia útil de atraso, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas.  

14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato, 
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes 
sanções:
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14.3.1. advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;

14.3.2. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota 
fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do bem, ficando 
limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30 
(trinta) dias, considerar-se-á rescindida a contratação;

14.3.3. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação por infração de 
qualquer outra Cláusula deste Contrato, que será cobrada em dobro em caso de 
reincidência;

14.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu 
certificado de registro cadastral por prazo não superior a 02 (dois) anos;

14.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada.

14.4. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do contrato, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de até cinco ano ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição.

14.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um 
por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber 
do CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, 
não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão 
competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo ainda o 
CONTRATANTE proceder à cobrança judicial da multa.

14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito 
ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do 
CONTRATANTE.
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14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação.  

14.8. No caso de aplicação de penalidades, o CONTRATANTE deve informar a 
Secretaria Municipal de Administração, para providências quanto ao registro no 
Cadastro Geral de Fornecedores de Condeúba.  

14.9. As penalidades previstas acima tem caráter de sanção administrativa e, 
consequentemente:

14.9.1. a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE;

14.9.2. não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;  

14.9.3. as penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as 
demais, quando cabíveis. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
15.1. Em virtude do objeto e das condições deste Contrato, fica inexigível a garantia, 

conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO 
16.1. Toda e qualquer alteração do presente Contrato deverá ocorrer por meio de 

Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

nos artigos 137 e 138, da Lei nº 14.133/21, com as consequências legais, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato.

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à CONTRATADA o direito à defesa prévia.  

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e 

manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de dispensa, bem 
como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 e legislação correlata, durante a 
vigência deste instrumento.  

18.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este Contrato.  
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18.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização expressa do 
CONTRATANTE.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO COMBATE À CORRUPÇÃO 
19.1. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou 

se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 
ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao 
objeto deste Contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser 
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
20.1. As partes elegem o foro de Condeúba/BA como o competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, 
que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, sendo juntado ao processo de 
origem desta contratação, divulgado e mantido à disposição do público em sítio 
eletrônico oficial, na forma do art. 91, da Lei nº 14.133/21. 

Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA - IEX LTDA – ME 
CNPJ n° 33.496.304/0001-40

Rozalia Alves da Silva
Contratada
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

TESTEMUNHAS: 

_____________________________  ____________________________
Nome:      Nome: 
CPF nº:      CPF nº:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 051/2022 

Processo de Dispensa nº 022-A/2022
Processo Administrativo nº 043-A/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CONDEÚBA – BA E A EMPRESA 
AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - 
ME.

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços pactuam, entre si, o 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 
53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 
13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN 
BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – 
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a Praça Jovino 
Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da 
Bahia, aqui denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa AMANDA 
BASTOS PEREIRA CARDOSO - ME, CNPJ nº 27.898.035/0001-46, sediada na Rua 7 
de Setembro, s/n, Bairro Centro, na cidade de Souto Soares, Estado da Bahia, 
representada neste ato pela SRA. AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO,
brasileira, maior, capaz, empresária, Identidade nº 08.762.388-94 SSP/BA e CPF nº 
002.594.095-37, encontradiça a Rua 7 de Setembro, s/n, Bairro Centro, na cidade de 
Souto Soares, Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATADO, com fulcro no art. 
75, inciso II, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 043-A/2022, resolvem de mútuo acordo celebrar o presente contrato, 
sujeitando-se os contratantes às normas da Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e 
estipulações a seguir enumeradas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato consiste na prestação de serviços para realização 

de palestra motivacional na Jornada Pedagógica, conforme especificações 
constantes na proposta, constantes do Processo Administrativo nº 043-A/2022. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO VALOR
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

2.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados 
abaixo:

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.   PREÇO UNIT.   VALOR TOTAL 
Contratação de empresa para prestação de serviços para realização de 

palestra motivacional na Jornada Pedagógica. Unid. 1  R$   6.000,00   R$   6.000,00  

TOTAL  R$   6.000,00  

2.2. O valor do presente Contrato é de R$ 6.000,00 (seis mil reais).  

2.3. O preço objeto da contratação não será reajustado em quaisquer hipóteses. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 14.133/21 e, 

supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 
disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste 
Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1. O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado ou renovado a critério da Administração,
nos termos e condições permitidos pelo artigo 107, da Lei Federal nº 14.133/21, 
com suas modificações posteriores, desde que mediante celebração de termo 
aditivo.

4.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato 
no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de eficácia do 
mesmo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA,

mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor 
correspondente.

5.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o número 
do contrato e o nº da nota de empenho.

5.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, na 
repartição competente, para efeito de regularização do processo de empenho e 
pagamento da despesa. 

5.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.
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Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante 

5.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos seguintes 
documentos:

5.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda 
Municipal da sede ou domicílio do credor;

5.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);

5.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

5.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por meio 
de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por 
intermédio da operação de facturing.

5.7. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na 
forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos 
colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em hipótese 
alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos incontinenti, à pessoa 
jurídica que os houver apresentado.

5.8. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA,
não são geradores de direito a reajustamento de preços.

5.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento, o 
preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de mora, 
à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em 
relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização monetária, através da 
variação do IPCA do IBGE. 

5.9. O faturamento deverá ser emitido para: MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BAHIA, 
sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na 
Cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-000, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.694.138/0001-80.

5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência.
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6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos 

consignados na seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 030501- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; Atividade: 
2.130- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA; Elemento de Despesa: 
33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação 

formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), ofício ou 
eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal seja certificada 
nos termos da lei.

7.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais 
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações do 
termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

7.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa.  

7.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao 
transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e apresentar os 
respectivos comprovantes quando solicitado pelo CONTRATANTE.

7.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado da contratação.  

7.6. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas 
para o CONTRATANTE.

7.7. Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para recebimento 
do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência 
de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

7.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

7.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na prestação dos serviços.
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7.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas 
dependências do CONTRATANTE.

7.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o 
descarregamento dos produtos contratados;

7.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao 
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.

7.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à 
entrega dos produtos contratados.

7.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou ação 
que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços em questão, bem 
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais 
decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou 
responsabilidade.

7.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência.

7.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.  

7.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do 
CONTRATANTE.

7.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos 
serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza.

7.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se obrigou, 
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.  

7.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou atraso 
na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior ou alheio à 
sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável pelo seu 
deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de entrega, 
aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas aquelas a que 
estiver sujeitas por lei.
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8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade 

financeira para a quitação de seus débitos frente à CONTRATADA, sob pena de 
ilegalidade dos atos.  

8.2. Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora, quantidade, 
local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do 
objeto.

8.3. Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste Contrato. 

8.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.  

8.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação 
vigente.

8.5. Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas na 
entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o reparo, a 
correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções.

8.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação 
dos serviços.

8.7. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da entrega dos 
produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 
representantes da CONTRATADA em suas dependências, desde que 
respeitadas as normas de segurança.

8.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção.

8.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,
efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA QUINTA deste 
Contrato.

8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.

8.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do 
fornecimento/prestação.

8.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
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8.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.

8.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº 14.133/21.

9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado de forma indireta e imediata, após 

a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.

9.1.1. Os serviços deverão ser entregues nos locais agendados pelos órgãos 
solicitantes sendo que os mesmos deverão ocorrer em horário conforme 
constante na programação da Secretaria de Educação e Propostas de Preços, 
podendo ocorrer ajustes caso necessários, mediante prévio agendamento, sob 
pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato e na Lei 14.133/2021. 

9.2. A CONTRATADA deverá executar o serviço/fornecimento utilizando-se dos 
materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços/fornecimentos a serem prestados.  

9.3. O contratado ficará obrigado a proceder a execução total dos 
serviços/fornecimento.

9.4. Cabe à CONTRATADA assumir as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias, locomoção e 
refeições relacionadas às visitas. 

9.5. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA
deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo 
necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências 
para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade do serviço e da alocação dos recursos necessários, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos 
por um ou mais representantes do CONTRATANTE, especialmente designados. 

11. CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas 

deste contrato, das normas e condições estabelecidas no Processo de Dispensa 
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de Licitação e do regime de direito público a que está submetido, aplicando-se 
lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral do contrato e as disposições de 
direito privado.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
12.1. As partes se vinculam ao contido no competente Processo de Dispensa de 

Licitação nº 022-A/2022, assim como nos termos da melhor proposta de preço, 
objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada pela 
CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão 
Permanente de Licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REGÊNCIA
13.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes da presente avença 

são regidas pelas normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/21, combinadas com o disposto na Lei 
Orgânica do Município de Condeúba.

13.2. Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas pela lei de 
regência de licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de direito 
público, em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicada a teoria geral dos 
contratos e as disposições do direito privado.

14. CLÁUSULA DÉCIMA  QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1. Se a CONTRATADA descumprir quaisquer das condições deste instrumento, 

ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 156 e 162, da Lei nº 
14.133/21, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:

14.2.1. Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e sobre o valor do contrato, 
se for entrega única.

14.2.2. A partir do terceiro dia útil, até o limite do quinto dia útil, multa de 4% 
(quatro por cento) sobre o valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e 
sobre o valor do contrato, se for entrega única, caracterizando-se a inexecução 
total da obrigação a partir do sexto dia útil de atraso, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas.  

14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato, 
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes 
sanções:

14.3.1. advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;
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14.3.2. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota 
fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do bem, ficando 
limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30 
(trinta) dias, considerar-se-á rescindida a contratação;

14.3.3. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação por infração de 
qualquer outra Cláusula deste Contrato, que será cobrada em dobro em caso de 
reincidência;

14.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu 
certificado de registro cadastral por prazo não superior a 02 (dois) anos;

14.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada.

14.4. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do contrato, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de até cinco ano ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição.

14.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um 
por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber 
do CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, 
não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão 
competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo ainda o 
CONTRATANTE proceder à cobrança judicial da multa.

14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito 
ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do 
CONTRATANTE.

14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação.  
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14.8. No caso de aplicação de penalidades, o CONTRATANTE deve informar a 
Secretaria Municipal de Administração, para providências quanto ao registro no 
Cadastro Geral de Fornecedores de Condeúba.  

14.9. As penalidades previstas acima tem caráter de sanção administrativa e, 
consequentemente:

14.9.1. a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE;

14.9.2. não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;  

14.9.3. as penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as 
demais, quando cabíveis. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
15.1. Em virtude do objeto e das condições deste Contrato, fica inexigível a garantia, 

conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO 
16.1. Toda e qualquer alteração do presente Contrato deverá ocorrer por meio de 

Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

nos artigos 137 e 138, da Lei nº 14.133/21, com as consequências legais, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato.

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à CONTRATADA o direito à defesa prévia.  

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e 

manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de dispensa, bem 
como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 e legislação correlata, durante a 
vigência deste instrumento.  

18.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este Contrato.  

18.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização expressa do 
CONTRATANTE.
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO COMBATE À CORRUPÇÃO 
19.1. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou 

se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 
ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao 
objeto deste Contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser 
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
20.1. As partes elegem o foro de Condeúba/BA como o competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, 
que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, sendo juntado ao processo de 
origem desta contratação, divulgado e mantido à disposição do público em sítio 
eletrônico oficial, na forma do art. 91, da Lei nº 14.133/21. 

Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO – ME 
CNPJ nº 27.898.035/0001-46 

Amanda Bastos Pereira Cardoso
Contratada

TESTEMUNHAS: 

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 273

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



12

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

_____________________________  ____________________________
Nome:      Nome: 
CPF nº:      CPF nº:
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D E C R E T O  Nº 023 de 23 de fevereiro de 2022. 

“Dispõe sobre nomeação dos 
Membros do Conselho Municipal 
Antidrogas de Condeúba - COMAD, 
nos termos da lei nº 923, de 25 de 
maio de 2016.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art.º 1º: Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal Antidrogas de 
Condeúba - COMAD, conforme Artigo 3º, da Lei nº 923, de 25 de maio de 2016, 
abaixo relacionados: 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Thainá de Paula Pereira (Titular) 
Tatiana Severina do Nascimento de Souza (Suplente) 

Secretaria Municipal de Educação 
Suzana Severina do Nascimento (Titular) 
Elvira Cruz Prates (Suplente) 

Secretaria Municipal de Saúde 
Verônica Emilly Petrilli Duarte (Titular) 
Marilda Simone de Novaes Santos (Suplente) 

Diretoria de Cultura, Esporte e Lazer 
Isabel Aparecida Rocha (Titular) 
Daise Alves Moreira (Suplente) 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I – João Natividade 
Carine Paula Alves dos Santos (Titular) 
Renan Ribeiro Freitas Farias (Suplente) 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 
Adriana Aparecida Farias Brito (Titular) 
Mariana Penides Oliveira Martins (Suplente) 

Decretos
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Destacamento do 4° Pelotão da Polícia Militar - Condeúba 
Milena Rodrigues Barreto (Titular) 
José Alves Bahia Júnior  (Suplente) 

Delegacia de Polícia Civil – Condeúba
Sérgio Fabiano de Carvalho (Titular) 
Josué José das neves Júnior (Suplente) 

Conselho Tutelar 
Jonatas O. de Sousa (Titular) 
Sandrely Munik David Cotrim (Suplente) 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 
Darinalda Baleeiro Soares (Titular) 
Núbia Novaes Soares Guimarães (Suplente) 

Ministério Jovem da Igreja Católica de Condeúba 
Rafael Dias do Prado (Titular) 
Camila Luísa Andrade Evangelista (Suplente) 

Comunidade Terapêutica
Ágape
Maria Neres da Costa Pereira (Titular) 
Solange Pereira Guerra dos Santos (Suplente) 

Art.2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba, 23 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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Estado�da�Bahia
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

Processo Administrativo nº:  052/2022
Dispensa n°:    024/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização 
por processo de incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados 
pelos serviços de saúde (grupos A, B e E). 

Silvan Baleeiro de Sousa, Prefeito Municipal de Condeúba/BA e Vagney Franklin 
Silveira Pereira, Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Condeúba, no uso suas 
atribuições que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art. 
72 da Lei 14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do 
processo administrativo nº 052/2022, Dispensa nº 024/2022, em especial, o parecer 
técnico e jurídico, autorizo a contratação da GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS 
AMBIENTAIS LTDA - EPP, CNPJ nº 16.668.465/0001-55, para prestação de serviços 
de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo 
de incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde 
(grupos A, B e E), no valor global de R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta 
reais), pelo período de 10 meses, com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 
14.133/2021.

Condeúba – BA, 25 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 

Vagney Franklin Silveira Pereira 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

Dispensas de Licitações
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Estado�da�Bahia
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

ATO RATIFICATÓRIO 

Processo Administrativo nº:  052/2022
Dispensa n°:    024/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização 
por processo de incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados 
pelos serviços de saúde (grupos A, B e E). 

O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições: 

Reconhece e RATIFICA a situação de dispensa de licitação no presente processo, em 
consonância com o despacho formulado pelo Agente de Contratação e Equipe de 
Apoio, e tendo em vista manifestação da Procuradoria Jurídica. Em consequência fica 
a GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA - EPP, CNPJ nº 
16.668.465/0001-55, convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias, 
para prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, 
descaracterização por processo de incineração e destinação final dos resíduos sólidos 
gerados pelos serviços de saúde (grupos A, B e E), no valor global de R$ 12.750,00 
(doze mil, setecentos e cinquenta reais). 

Condeúba – BA, 25 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 

Vagney Franklin Silveira Pereira 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº:  052/2022
Dispensa n°:    024/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização 
por processo de incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados 
pelos serviços de saúde (grupos A, B e E). 

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo n° 052/2022, 
referente a dispensa de licitação n° 024/2022, ADJUDICO E HOMOLOGO o 
procedimento licitatório e, em consequência, visto que após análise da documentação 
do processo, constatou-se que a empresa GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS 
AMBIENTAIS LTDA - EPP, CNPJ nº 16.668.465/0001-55, apresentou proposta 
condizente com a necessidade do presente processo precitado, para prestação de 
serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por 
processo de incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados pelos serviços 
de saúde (grupos A, B e E), pelo valor global de R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e 
cinquenta reais), correspondendo ao valor mensal de R$ 1.275,00 (um mil, duzentos e 
setenta e cinco reais). 

Condeúba – BA, 25 de fevereiro de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 

Vagney Franklin Silveira Pereira 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº:  052/2022
Dispensa n°:    024/2022
Fundamentação:   Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de empresa para prestação de 
serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização 
por processo de incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados 
pelos serviços de saúde (grupos A, B e E). 

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ nº 
11.740.512/0001-00; Contratada: GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS 
LTDA - EPP, CNPJ nº 16.668.465/0001-55, empresa sediada na Rodovia BR 030, km 
9, s/n, Zona Rural, na cidade de Guanambi, Estado da Bahia; Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, 
tratamento, descaracterização por processo de incineração e destinação final dos 
resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde (grupos A, B e E); Fundamento 
Legal: Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21, Pareceres Técnico e Jurídico; Valor 
Global do Contrato: R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais); Forma de 
prestação dos serviços: diária/mensal; Prazo Contratual: 10 meses; Ato de Ratificação: 
052/2022; Ato de Homologação: 052/2022; Condeúba – BA, 25 de fevereiro de 2022; 
Silvan Baleeiro de Sousa, Prefeito Municipal; Vagney Franklin Silveira Pereira, Gestor 
do Fundo Municipal de Saúde 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 024/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, 
acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de 
incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde 
(grupos A, B e E).

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21. 

CRÉDITO DA DESPESA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030701 SECRETARIA DE 
SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 2.067 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA; 
2.069 MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC-MEDIA ALTA COMPLEXIDADE; ELEMENTO 
DA DESPESA: 33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA. 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e 
cinquenta reais).

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 1.275,00 (um mil, duzentos e setenta e 
cinco reais).

ASSINATURA DO CONTRATO: 25/02/2022 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 01/03/2022 à 31/12/2022 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ nº 
11.740.512/0001-00 – Assina pela Contratante: Vagney Franklin Pereira Silveira – 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 

CONTRATADA: GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA - EPP, 
CNPJ nº 16.668.465/0001-55 – Assina pela Contratada: EDNO SILVA SANTANA, CPF 
nº 038.023.775-08 

Extratos de Contratos
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 052/2022 

Processo de Dispensa nº 024/2022
Processo Administrativo nº 052/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA E A 
EMPRESA GBI AMBIER 
EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA - 
EPP. 

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços pactuam, entre si, o 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, pessoa jurídica 
de direito público, com sede na Praça da Bandeira, s/n, Bairro Centro, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 11.740.512/0001-00, neste ato 
representada pelo Secretário o SR. VAGNEY FRANKLIN SILVEIRA PEREIRA, CPF nº 
010.657.495-70, RG nº 08.790.283-43, encontradiço a Rua São Luís , nº 184, Bairro 
São Vicente de Paula, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, aqui denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS 
AMBIENTAIS LTDA - EPP, CNPJ nº 16.668.465/0001-55, empresa sediada na 
Rodovia BR 030, km 9, s/n, Zona Rural, na cidade de Guanambi, Estado da Bahia, 
representada neste pelo SR. EDNO SILVA SANTANA, brasileiro, maior, capaz, 
empresário, Identidade nº 09655420 76 SSP/BA e CPF nº 038.023.775-08, 
encontradiço a Rodovia BR 030, km 9, s/n, Zona Rural, na cidade de Guanambi, 
Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATADO, com fulcro no art. 75, inciso II, da 
Lei nº 14.133/21, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 052/2022, 
resolvem de mútuo acordo celebrar o presente contrato, sujeitando-se os contratantes 
às normas da Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e estipulações a seguir 
enumeradas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato consiste na prestação de serviços de coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de 
incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados pelos serviços de 
saúde (grupos A, B e E), conforme especificações constantes na proposta, 
constantes do Processo Administrativo nº 052/2022. 

Contratos
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
2.1. Para cumprir o designado na cláusula primeira a CONTRATADA deverá atender 

os rigores estabelecidos na RDC 306/2004 ANVISA e na RDC 358/2005 
CONAMA e demais institutos que regulam a matéria.

2.1.1. Para os efeitos do presente contrato, resíduo é toda a substância decorrente de 
processo ou atividade desenvolvida pela CONTRATANTE.

2.1.2. Os resíduos deverão ser coletados de forma segura, e com transporte adequado 
em veículo devidamente licenciado, onde deverão estar separados, identificados 
e acondicionados em recipientes adequados com estrita obediência ao disposto 
na legislação brasileira, sem prejuízo de outras que vierem a regular a matéria.

2.1.3. As coletas serão realizadas de segunda a sextas-feiras, conforme cronograma 
da CONTRATANTE, devendo o responsável técnico da CONTRATANTE 
acompanhar todo o procedimento de pesagem dos resíduos.

2.1.4. A relação dos produtos (romaneio/manifesto), que serão retirados da 
CONTRATANTE, deverá ser entregue no ato da retirada dos resíduos.

2.1.5. A CONTRATADA deverá entregar no término de cada mês a nota fiscal com a 
descrição de todos os romaneios.

2.1.6. O certificado de incineração dos resíduos deve ser entregue junto com a nota 
fiscal cujo pagamento é condicionado a este certificado que é a garantia de 
serviço executado.

2.1.7. Os quantitativos descritos neste contrato tratam somente de estimativas, 
podendo variar para mais ou para menos, o que não implica em compromisso 
para a CONTRATANTE com tais quantidades.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO COMODATO
3.1. A CONTRATADA disponibilizará em regime de comodato, o quantitativo de até 1 

bombona PEAD de 200 litros para a ala dos resíduos biológicos e 1 bombona de 
200 litros para ala dos resíduos químicos.

3.1.1. Todas as bombonas deverão estar com boa aparência, rótulo legível, alta 
resistência, dentro do prazo de validade e conforme as condições exigidas pela 
legislação em vigor.

3.1.2. Não haverá nenhum custo adicional para a CONTRATANTE na utilização das 
bombonas.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO VALOR 
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4.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados 
abaixo:

DESCRIÇÃO� UNID.� QUANT.� �P.�UNIT��� �VALOR�TOTAL��
Contratação�de�empresa�para�prestação�de�

serviços�de�coleta,�acondicionamento,�
transporte,�tratamento,�descaracterização�por�
processo�de�incineração�e�destinação�final�dos�

resíduos�sólidos�gerados�pelos�serviços�de�saúde�
(grupos�A,�B�e�E).�

Mensal� 11� �R$����������1.275,00�� �R$��12.750,00��

TOTAL� �R$��12.750,00��

4.2. O valor do presente Contrato é de R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e 
cinquenta reais) em parcelas mensais de R$ 1.275,00 (um mil, duzentos e 
setenta e cinco reais).

4.3. O preço objeto da contratação não será reajustado em quaisquer hipóteses. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
5.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 14.133/21 e, 

supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 
disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste 
Contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
6.1. O presente Contrato terá vigência de 10 meses, contados a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado ou renovado a critério da Administração,
nos termos e condições permitidos pelo artigo 107, da Lei Federal nº 14.133/21, 
com suas modificações posteriores, desde que mediante celebração de termo 
aditivo.

6.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato 
no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de eficácia do 
mesmo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA,

mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor 
correspondente.

7.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o número 
do contrato e o nº da nota de empenho.
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7.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, na 
repartição competente, para efeito de regularização do processo de empenho e 
pagamento da despesa. 

7.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante 

7.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos seguintes 
documentos:

7.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda 
Municipal da sede ou domicílio do credor;

7.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);

7.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

7.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por meio 
de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por 
intermédio da operação de facturing.

7.7. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na 
forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos 
colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em hipótese 
alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos incontinenti, à pessoa 
jurídica que os houver apresentado.

7.8. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA,
não são geradores de direito a reajustamento de preços.

7.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento, o 
preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de mora, 
à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em 
relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização monetária, através da 
variação do IPCA do IBGE. 

7.9. O faturamento deverá ser emitido para: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONDEÚBA, sediada na Praça da Bandeira, s/n, Bairro Centro, na cidade de 
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Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-000, inscrita no CNPJ sob nº 
11.740.512/0001-00.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos 

consignados na seguinte dotação orçamentária:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030701 SECRETARIA DE SAÚDE; 
PROJETO/ATIVIDADE: 2.067 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA; 
2.069 MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC-MEDIA ALTA COMPLEXIDADE; 
ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação 

formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), ofício ou 
eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal seja certificada 
nos termos da lei.

9.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais 
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações do 
termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

9.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa.  

9.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao 
transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e apresentar os 
respectivos comprovantes quando solicitado pelo CONTRATANTE.

9.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado da contratação.  

9.6. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas 
para o CONTRATANTE.
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9.7. Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para recebimento 
do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência 
de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

9.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

9.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos.

9.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas 
dependências do CONTRATANTE.

9.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o 
descarregamento dos produtos contratados;

9.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao 
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.

9.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à 
entrega dos produtos contratados.

9.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou ação 
que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como 
pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais 
decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou 
responsabilidade.

9.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência.

9.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.  

9.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do 
CONTRATANTE.

9.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento os produtos, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza.
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9.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se obrigou, 
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.  

9.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou atraso 
na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior ou alheio à 
sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável pelo seu 
deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de entrega, 
aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas aquelas a que 
estiver sujeitas por lei.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
10.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade 

financeira para a quitação de seus débitos frente à CONTRATADA, sob pena de 
ilegalidade dos atos.  

10.2. Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora, quantidade, 
local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do 
objeto.

10.3. Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste Contrato. 

10.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.  

10.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação 
vigente.

10.5. Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas na 
entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o reparo, a 
correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções.

10.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento dos produtos.

10.7. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da entrega dos 
produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 
representantes da CONTRATADA em suas dependências, desde que 
respeitadas as normas de segurança.

10.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção.
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10.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,
efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA QUINTA deste 
Contrato.

10.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.

10.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do 
fornecimento/prestação.

10.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

10.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.

10.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº 14.133/21.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
11.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado de forma indireta e imediata, após 

a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.

11.1.1. A contratada deverá fornecer todos e quaisquer equipamentos 
necessários para o bom desempenho dos serviços contratados.

11.2. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e 
equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados.

11.3. O contratado ficará obrigado a proceder a execução total dos serviços. 

11.4. Cabe à CONTRATADA assumir as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias, locomoção e 
refeições relacionadas às visitas. 

11.5. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA
deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo 
necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências 
para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
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12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE,
especialmente designados. 

13. CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
13.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas 

deste contrato, das normas e condições estabelecidas no Processo de Dispensa 
de Licitação e do regime de direito público a que está submetido, aplicando-se 
lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral do contrato e as disposições de 
direito privado.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO
14.1. As partes se vinculam ao contido no competente Processo de Dispensa de 

Licitação nº 024/2022, assim como nos termos da melhor proposta de preço, 
objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada pela 
CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão 
Permanente de Licitação.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REGÊNCIA
15.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes da presente avença 

são regidas pelas normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/21, combinadas com o disposto na Lei 
Orgânica do Município de Condeúba.

15.2. Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas pela lei de 
regência de licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de direito 
público, em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicada a teoria geral dos 
contratos e as disposições do direito privado.

16. CLÁUSULA DÉCIMA  SEXTA – DAS SANÇÕES
16.1. Se a CONTRATADA descumprir quaisquer das condições deste instrumento, 

ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 156 e 162, da Lei nº 
14.133/21, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:

16.2.1. Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e sobre o valor do contrato, 
se for entrega única.

16.2.2. A partir do terceiro dia útil, até o limite do quinto dia útil, multa de 4% 
(quatro por cento) sobre o valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e 
sobre o valor do contrato, se for entrega única, caracterizando-se a inexecução 
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total da obrigação a partir do sexto dia útil de atraso, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas.  

16.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato, 
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes 
sanções:

16.3.1. advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;

16.3.2. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota 
fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do bem, ficando 
limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30 
(trinta) dias, considerar-se-á rescindida a contratação;

16.3.3. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação por infração de 
qualquer outra Cláusula deste Contrato, que será cobrada em dobro em caso de 
reincidência;

16.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu 
certificado de registro cadastral por prazo não superior a 02 (dois) anos;

16.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada.

16.4. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do contrato, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de até cinco ano ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição.

16.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um 
por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber 
do CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, 
não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão 
competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo ainda o 
CONTRATANTE proceder à cobrança judicial da multa.
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16.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito 
ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do 
CONTRATANTE.

16.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação.  

16.8. No caso de aplicação de penalidades, o CONTRATANTE deve informar a 
Secretaria Municipal de Administração, para providências quanto ao registro no 
Cadastro Geral de Fornecedores de Condeúba.

16.9. As penalidades previstas acima tem caráter de sanção administrativa e, 
consequentemente:

16.9.1. a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE;

16.9.2. não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;  

16.9.3. as penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as 
demais, quando cabíveis. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
17.1. Em virtude do objeto e das condições deste Contrato, fica inexigível a garantia, 

conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 
18.1. Toda e qualquer alteração do presente Contrato deverá ocorrer por meio de 

Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO 
19.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

nos artigos 137 e 138, da Lei nº 14.133/21, com as consequências legais, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato.

19.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à CONTRATADA o direito à defesa prévia.  

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e 

manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de dispensa, bem 
como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 e legislação correlata, durante a 
vigência deste instrumento.  
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20.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este Contrato.  

20.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização expressa do 
CONTRATANTE.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO COMBATE À CORRUPÇÃO 
21.1. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou 

se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 
ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao 
objeto deste Contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser 
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 
22.1. As partes elegem o foro de Condeúba/BA como o competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, 
que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, sendo juntado ao processo de 
origem desta contratação, divulgado e mantido à disposição do público em sítio 
eletrônico oficial, na forma do art. 91, da Lei nº 14.133/21. 

Condeúba – BA, 25 de fevereiro de 2022. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA
CNPJ nº 11.740.512/0001-00 

Vagney Franklin Silveira Pereira
Contratante

GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA - EPP
CNPJ n° 17.852.911/0001-40

Edno Silva Santana
Contratada

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 293

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



13

Estado�da�Bahia
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça�Jovino�Arsênio�da�Silva�Filho,�nº�53”A”���Fone(Fax):�(77)�3445�2212�
CNPJ:�13694138/0001�80���CEP:�46.200�000���Condeúba�–�Bahia�

TESTEMUNHAS: 

_____________________________  ____________________________
Nome:      Nome: 
CPF nº:      CPF nº:
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PREFEITURA DE IBIASSUCÊ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Lei Municipal nº 309 de 09 de abril de 2021

Resolução CMAS nº 004 de 23 de fevereiro de 2022

Dispõe sobre a aprovação do Plano de
Aplicação dos recursos financeiros para o
exercício 2022 referente ao cofinanciamento
federal, estadual e municipal para o Fundo
Municipal de Assistência Social de Ibiassucê

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, na 118ª
Sessão Ordinária, no uso de suas atribuições legais, regimentais, que lhe confere a
lei municipal n° 122 de 05 de dezembro de 2003, alterada pela lei n° 148 de 25 de
abril de 2007, em conformidade com a lei nº. 309/2021 de 09 de Abril de 2021 e
com base nas deliberações, feitas por este conselho,

RESOLVE:

Art. 1º - Após análise e discussão, aprovar o Plano de Aplicação dos recursos
financeiros para o exercício 2022 referente ao cofinanciamento federal, estadual e
municipal  para o Fundo Municipal de Assistência Social de Ibiassucê - FMAS.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua deliberação.

Jormes Luis Alves da Silva

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008-A/2022

ADJUDICAÇÃO

Nós, membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n° 003/2022 de 05 

de janeiro de 2022, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa de Licitação n° 

009/2022 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o 

objeto da contratação em favor da empresa L & M SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.009.524/0001-92, sediada à Rua Vereador Paulo Chaves, 

513, Bairro Jardim Brasil, na Cidade de Brumado-BA - CEP: 46.100-000, objetivando a

contratação de empresa para prestação de serviços congêneres de varrição nos logradouros 

públicos, bem como a coleta de resíduos sólidos domiciliares, comercial, públicos e de feiras 

livres, inclusive transporte com caminhão compactador em toda zona urbana do Município de 

Ibiassucê – Bahia, no valor total de R$ 45.956,24 (quarenta e cinco mil novecentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Ibiassucê- BA, 01 de fevereiro de 2022.

LAURO MAURÍCIO DE AZEVEDO FROTAS
Presidente da Comissão

GUTEMBERG CARDOSO FILHO
Membro da Comissão

JOSÉ CARLOS AMORIM PRATES
Membro da Comissão
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DISPENSA N° 008-A/2022

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 008-A/2022, para que surta os seus efeitos 

jurídicos e legais e determino a contratação em favor da empresa L & M SERVICOS DE 

LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.009.524/0001-92, sediada à Rua 

Vereador Paulo Chaves, 513, Bairro Jardim Brasil, na Cidade de Brumado-BA - CEP: 

46.100-000, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços congêneres de 

varrição nos logradouros públicos, bem como a coleta de resíduos sólidos domiciliares, 

comercial, públicos e de feiras livres, inclusive transporte com caminhão compactador em 

toda zona urbana do Município de Ibiassucê – Bahia, no valor total de R$ 45.956,24 (quarenta 

e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos). 

Ibiassucê- BA, 01 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ- BA

RATIFICAÇÃO DO ATO

O Prefeito Municipal de Ibiassucê – Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica os atos 

administrativos do Processo nº 016/2022-DL, Dispensa de Licitação Nº 008-A/2022, 

objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços congêneres de varrição nos 

logradouros públicos, bem como a coleta de resíduos sólidos domiciliares, comercial, 

públicos e de feiras livres, inclusive transporte com caminhão compactador em toda zona 

urbana do Município de Ibiassucê – Bahia, no valor total de R$ 45.956,24 (quarenta e cinco 

mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o inciso IV 

do artigo 24 da Lei 8.666/93.

Ibiassucê- BA, 01 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO 008-A/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.676.986/0001-66, com sede a Praça Oliveira Brito, 100 
Centro, Ibiassucê/BA, neste ato representado pelo prefeito municipal, senhor Francisco Adauto 
Rebouças Prates, brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade nº 0064365603, CPF 
nº 020.449.785-04, residente e domiciliado nesta cidade de Ibiassucê Bahia.

CONTRATADA: L & M SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, sediada à Rua Vereador Paulo Chaves, 
513, Bairro Jardim Brasil, na Cidade de Brumado-BA - CEP: 46.100.000, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 07.009.524/0001-92.

OBJETO: Prestação de serviços congêneres de varrição nos logradouros públicos, coleta de resíduos 
sólidos domiciliares, comercial públicos de feiras livres, inclusive transporte com caminhão 
compactador com capacidade de 15m³, ano de fabricação 2019 ou superior em toda Zona Urbana do 
Município de Ibiassucê - Bahia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: A vigência deste contrato será pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da data de assinatura.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 45.956,24 (quarenta e cinco mil novecentos e 
cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Prefeitura Municipal de Ibiassucê- BA, 01 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66

CONTRATANTE

L & M SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 07.009.524/0001-92

CONTRATADA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 2 DE 03 DE JANEIRO DE 2022

Decreta:

003 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.006 - GESTÃO DOS SERV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.71.70.00 / 00 - Rateio pela Participacao em Consórcio Público 43.000,00 0,00
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 51.000,00

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 12.000,00

3.3.90.92.00 / 00 - Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00 0,00

3.3.90.93.00 / 00 - Indenizações e Restituições 0,00 10.000,00

Total por Ação: 73.000,00 73.000,00

3.001 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

3.3.90.47.00 / 00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0,00 1.700,00

3.3.90.47.00 / 16 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas 500,00 0,00

3.3.90.47.00 / 42 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.200,00 0,00

Total por Ação: 1.700,00 1.700,00

Total por Unidade Orçamentária: 74.700,00 74.700,00

004 - EDUCAÇÃO

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 01 - Obras e Instalacoes 436.000,00 0,00

4.4.90.51.00 / 19 - Obras e Instalacoes 0,00 436.000,00

Total por Ação: 436.000,00 436.000,00

2.012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 04 - Material de Consumo 0,00 20.000,00

3.3.90.36.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 0,00

3.3.90.36.00 / 19 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 0,00

Página: 1 de 4

ALTERA  O  QUADRO  DETALHADO  DA 
DESPESA  (QDD)  DA  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITUAÇU PARA O EXERCÍCIO
 DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00 / 19 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 0,00

Total por Ação: 20.000,00 20.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 456.000,00 456.000,00

005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.022 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

3.3.90.14.00 / 29 - Diarias  -  Civil 0,00 1.000,00

3.3.90.33.00 / 29 - Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 1.000,00

3.3.90.39.00 / 29 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00 0,00

Total por Ação: 2.000,00 2.000,00

2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.50.43.00 / 00 - Subvencoes Sociais 0,00 3.000,00

3.3.90.30.00 / 28 - Material de Consumo 1.000,00 0,00

3.3.90.36.00 / 28 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 0,00

3.3.90.39.00 / 28 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 0,00

Total por Ação: 3.000,00 3.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00 5.000,00

007 - SAÚDE

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

3.3.90.33.00 / 02 - Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00 0,00

3.3.90.35.00 / 02 - Servicos de Consultoria 0,00 12.000,00

3.3.90.36.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 10.000,00

3.3.90.92.00 / 02 - Despesas de Exercicios Anteriores 12.000,00 0,00
Total por Ação: 22.000,00 22.000,00

2.040 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 0,00

3.1.90.16.00 / 214 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 1.000,00 0,00

3.3.90.36.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 0,00

3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00 0,00

3.3.90.39.00 / 214 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 299.000,00

3.3.90.92.00 / 214 - Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 3.000,00

Total por Ação: 303.000,00 303.000,00

2.042 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 0,00

3.1.90.13.00 / 02 - Obrigacoes Patronais 1.000,00 0,00

3.1.90.13.00 / 214 - Obrigacoes Patronais 0,00 2.000,00

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 1.000,00 0,00

3.3.90.30.00 / 214 - Material de Consumo 0,00 1.000,00

Total por Ação: 3.000,00 3.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

2.043 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000,00 0,00

3.1.90.11.00 / 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 176.000,00

3.1.90.13.00 / 02 - Obrigacoes Patronais 46.000,00 0,00

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 1.000,00 0,00

3.3.90.36.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 0,00

3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 / 214 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 3.000,00

Total por Ação: 179.000,00 179.000,00

2.044 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCED ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 0,00

3.1.90.11.00 / 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.000,00

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 201.000,00 0,00

3.3.90.30.00 / 214 - Material de Consumo 0,00 200.000,00

3.3.90.36.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 0,00

3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 221.000,00 0,00

3.3.90.39.00 / 214 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 223.000,00

Total por Ação: 424.000,00 424.000,00

2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 0,00

3.1.90.11.00 / 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.000,00

Total por Ação: 1.000,00 1.000,00

2.049 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.33.00 / 02 - Passagens e Despesas com Locomocao 20.000,00 0,00

3.3.90.33.00 / 214 - Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 20.000,00

3.3.90.48.00 / 02 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 180.000,00 0,00
3.3.90.48.00 / 214 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 0,00 180.000,00

Total por Ação: 200.000,00 200.000,00

2.050 - SAMU

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 200.000,00
3.1.90.11.00 / 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 0,00

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 0,00 30.000,00

3.3.90.30.00 / 214 - Material de Consumo 30.000,00 0,00

3.3.90.36.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 10.000,00

3.3.90.36.00 / 214 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 0,00

3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 50.000,00

3.3.90.39.00 / 214 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00 0,00

Total por Ação: 290.000,00 290.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.422.000,00 1.422.000,00

009 - TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.019 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA

3.3.90.14.00 / 00 - Diarias  -  Civil 10.000,00 0,00

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 0,00 10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Total por Ação: 10.000,00 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00 10.000,00

Total Geral: 1.967.700,00 1.967.700,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de 
Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância 
com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  03 de janeiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

DECRETO nº 3 DE 03 DE JANEIRO DE 2022

Dotações Suplementares

005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.021 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.35.00 / 00 - Servicos de Consultoria 70.000,00

Total por Ação: 70.000,00

2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 124.000,00

3.1.90.13.00 / 29 - Obrigacoes Patronais 5.000,00

3.3.90.30.00 / 28 - Material de Consumo 20.000,00

3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo 30.000,00

3.3.90.36.00 / 28 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00

3.3.90.36.00 / 29 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 / 28 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00

3.3.90.39.00 / 29 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00

Total por Ação: 199.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 269.000,00

006 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.033 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00

Total por Ação: 50.000,00

2.035 - MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00

Total por Ação: 100.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 150.000,00

Página: 1 de 42799371

Abre  CRÉDITO  ORÇAMENTÁRIO  E  SUPLEMENTAR  por
Anulação  de  Dotação  no  valor  total  de  R$  3.527.000,00
(Três milhões e quinhentos e vinte e sete mil reais ), para
fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe
 confere a Lei Municipal 973 de 12 de novembro de 2021, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 3.527.000,00  (Três milhões e quinhentos e
vinte e sete mil reais ) de acordo com a Lei n° 973/2021, para reforço das seguintes dotações;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

007 - SAÚDE

2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

3.1.71.70.00 / 02 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 68.000,00

3.3.71.70.00 / 02 - Rateio pela Participacao em Consórcio Público 10.000,00

3.3.90.35.00 / 02 - Servicos de Consultoria 70.000,00

3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00
3.3.90.48.00 / 02 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 20.000,00

Total por Ação: 568.000,00

2.040 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 200.000,00

3.3.90.36.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00

Total por Ação: 400.000,00

2.042 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00

3.1.90.13.00 / 02 - Obrigacoes Patronais 30.000,00

3.1.90.13.00 / 214 - Obrigacoes Patronais 40.000,00

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 10.000,00

Total por Ação: 280.000,00

2.043 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 20.000,00

3.3.90.30.00 / 214 - Material de Consumo 30.000,00

3.3.90.36.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00

3.3.90.36.00 / 214 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 200.000,00

Total por Ação: 310.000,00

2.044 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCED ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00

3.3.90.36.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 300.000,00

Total por Ação: 1.300.000,00

2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00

Total por Ação: 250.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 3.108.000,00

Total Suplementado: 3.527.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Art. 2º - Para fazer face ao Credito aberto no Artigo 1º, utilizar-se-á os recursos oriundos da anulação total ou parcial de 
dotações, atendendo ao previsto no Art. 43, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Dotações Anuladas

004 - EDUCAÇÃO

2.012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 19 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 688.000,00

Total por Ação: 688.000,00

2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo 70.000,00

Total por Ação: 70.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 758.000,00

005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.021 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00

Total por Ação: 55.000,00

2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 74.000,00

Total por Ação: 74.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 129.000,00

006 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.032 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.90.36.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 200.000,00

Total por Ação: 200.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 200.000,00

007 - SAÚDE

2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.850.000,00

3.1.90.13.00 / 02 - Obrigacoes Patronais 20.000,00

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 50.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 460.000,00

Total por Ação: 2.380.000,00

2.048 - PREVINE BRASIL

3.1.90.16.00 / 214 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 60.000,00

Total por Ação: 60.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.440.000,00

Total Anulado: 3.527.000,00

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em 03 de janeiro de 2022.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 5 DE 10 DE JANEIRO DE 2022

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito(a).

004 - EDUCAÇÃO

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 19 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 100.000,00
3.1.90.13.00 / 18 - Obrigacoes Patronais 100.000,00 0,00

Total por Ação: 100.000,00 100.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 100.000,00 100.000,00

Total Geral: 100.000,00 100.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de 
Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância 
com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  10 de janeiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 6 DE 10 DE JANEIRO DE 2022

Decreta:

004 - EDUCAÇÃO

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

3.1.90.11.00 / 18 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 0,00
3.1.90.11.00 / 19 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 100.000,00

Total por Ação: 100.000,00 100.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 100.000,00 100.000,00

Total Geral: 100.000,00 100.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de 
Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância 
com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  10 de janeiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 10 DE 17 DE JANEIRO DE 2022

Decreta:

004 - EDUCAÇÃO

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

3.1.90.11.00 / 18 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 0,00
3.1.90.11.00 / 19 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50.000,00

Total por Ação: 50.000,00 50.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 50.000,00 50.000,00

Total Geral: 50.000,00 50.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de 
Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância 
com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  17 de janeiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 11 DE 17 DE JANEIRO DE 2022

Decreta:

004 - EDUCAÇÃO

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

3.1.90.11.00 / 18 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 0,00
3.1.90.11.00 / 19 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50.000,00

Total por Ação: 50.000,00 50.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 50.000,00 50.000,00

Total Geral: 50.000,00 50.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de 
Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância 
com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  17 de janeiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 12 DE 24 DE JANEIRO DE 2022

Decreta:

004 - EDUCAÇÃO

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 19 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00
3.1.90.13.00 / 01 - Obrigacoes Patronais 5.000,00 0,00

Total por Ação: 5.000,00 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00 5.000,00

Total Geral: 5.000,00 5.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 316

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de 
Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância 
com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  24 de janeiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 13 DE 24 DE JANEIRO DE 2022

Decreta:

004 - EDUCAÇÃO

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 01 - Obras e Instalacoes 2.000,00 0,00
4.4.90.51.00 / 92 - Obras e Instalacoes 0,00 2.000,00

Total por Ação: 2.000,00 2.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.000,00 2.000,00

Total Geral: 2.000,00 2.000,00
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ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de 
Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância 
com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  24 de janeiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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26 2022

27 2022

28 2022

DATA DA ASSINATURA

ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
04/02/2022
31/12/2022

CP 001/2022
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI
ANANIAS SILVA JUNIOR DE JACARACI - ME
A contratação de empresa especializada para fornecimento de
medicamentos éticos e genéricos com descontos predefinidos.

CONTRATO No.

ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE

VALOR

OBJETO

CONTRATADO
CONTRATANTE
PROC. LICITATÓRIO

R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

EXTRATO DE CONTRATO

D
O

TA
Ç

Ã
O 04.00

2.011/ 2.012/ 2.023 
33.90.30.00

CONTRATANTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI
CONTRATADO DROGARIA MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS 

OBJETO A contratação de empresa especializada para fornecimento de
medicamentos éticos e genéricos com descontos predefinidos.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO No.
PROC. LICITATÓRIO CP 001/2022

VIGÊNCIA 31/12/2022
DATA DA ASSINATURA 04/02/2022

EXTRATO DE CONTRATO

VALOR R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

DO
TA

ÇÃ
O

ORGÃO / UNIDADE 04.00
PROJETO / ATIVIDADE 2.011/ 2.012/ 2.023 
ELEMENTO DESPESA 33.90.30.00

CONTRATADO FARMACIA BENICIA E PABLO LTDA- ME

OBJETO A contratação de empresa especializada para fornecimento de
medicamentos éticos e genéricos com descontos predefinidos.

VALOR R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

CONTRATO No.
PROC. LICITATÓRIO CP 001/2022
CONTRATANTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI

VIGÊNCIA 31/12/2022
DATA DA ASSINATURA 04/02/2022

D
O

TA
Ç

Ã
O ORGÃO / UNIDADE 04.00

PROJETO / ATIVIDADE 2.011/ 2.012/ 2.023 
ELEMENTO DESPESA 33.90.30.00
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29 2022

30 2022

31 2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADO FARMACIA PEDRO INACIO LTDA - ME

OBJETO A contratação de empresa especializada para fornecimento de
medicamentos éticos e genéricos com descontos predefinidos.

VALOR R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

CONTRATO No.
PROC. LICITATÓRIO CP 001/2022
CONTRATANTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI

VIGÊNCIA 31/12/2022
DATA DA ASSINATURA 04/02/2022

EXTRATO DE CONTRATO

D
O

TA
Ç

Ã
O ORGÃO / UNIDADE 04.00

PROJETO / ATIVIDADE 2.011/ 2.012/ 2.023 
ELEMENTO DESPESA 33.90.30.00

CONTRATADO FARMACIA RR LTDA - ME

OBJETO A contratação de empresa especializada para fornecimento de
medicamentos éticos e genéricos com descontos predefinidos.

VALOR R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

CONTRATO No.
PROC. LICITATÓRIO CP 001/2022
CONTRATANTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI

VIGÊNCIA 31/12/2022
DATA DA ASSINATURA 04/02/2022

EXTRATO DE CONTRATO

DO
TA

ÇÃ
O

ORGÃO / UNIDADE 04.00
PROJETO / ATIVIDADE 2.011/ 2.012/ 2.023 
ELEMENTO DESPESA 33.90.30.00

CONTRATADO PAULA DE SOUSA BONFIM- ME
OBJETO A contratação de empresa especializada para fornecimento de 
VALOR R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

CONTRATO No.
PROC. LICITATÓRIO CP 001/2022
CONTRATANTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI

VIGÊNCIA 31/12/2022
DATA DA ASSINATURA 04/02/2022

DO
TA

ÇÃ
O

ORGÃO / UNIDADE 04.00
PROJETO / ATIVIDADE 2.011/ 2.012/ 2.023 
ELEMENTO DESPESA 33.90.30.00

29 2022

30 2022

31 2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADO FARMACIA PEDRO INACIO LTDA - ME

OBJETO A contratação de empresa especializada para fornecimento de
medicamentos éticos e genéricos com descontos predefinidos.

VALOR R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

CONTRATO No.
PROC. LICITATÓRIO CP 001/2022
CONTRATANTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI

VIGÊNCIA 31/12/2022
DATA DA ASSINATURA 04/02/2022

EXTRATO DE CONTRATO

D
O

TA
Ç

Ã
O ORGÃO / UNIDADE 04.00

PROJETO / ATIVIDADE 2.011/ 2.012/ 2.023 
ELEMENTO DESPESA 33.90.30.00

CONTRATADO FARMACIA RR LTDA - ME

OBJETO A contratação de empresa especializada para fornecimento de
medicamentos éticos e genéricos com descontos predefinidos.

VALOR R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

CONTRATO No.
PROC. LICITATÓRIO CP 001/2022
CONTRATANTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI

VIGÊNCIA 31/12/2022
DATA DA ASSINATURA 04/02/2022

EXTRATO DE CONTRATO

DO
TA

ÇÃ
O

ORGÃO / UNIDADE 04.00
PROJETO / ATIVIDADE 2.011/ 2.012/ 2.023 
ELEMENTO DESPESA 33.90.30.00

CONTRATADO PAULA DE SOUSA BONFIM- ME
OBJETO A contratação de empresa especializada para fornecimento de 
VALOR R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

CONTRATO No.
PROC. LICITATÓRIO CP 001/2022
CONTRATANTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI

VIGÊNCIA 31/12/2022
DATA DA ASSINATURA 04/02/2022

DO
TA

ÇÃ
O

ORGÃO / UNIDADE 04.00
PROJETO / ATIVIDADE 2.011/ 2.012/ 2.023 
ELEMENTO DESPESA 33.90.30.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Praça Gonzagão, S/N - Centro - Tel. (77) 3466-2151 ou 

3466/2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

Praça Gonzagão, S/N – Centro – CEP: 46.310-000 Jacaraci – Bahia
Telfax: (0xx77) 3466 2151 / 2341 – pmjacaraci@hotmail.com

01 TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO –
SRP - PE Nº 023/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

O MUNICÍPIO DE JACARACI – ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 13.677.109/0001-00, com sede na Praça Gonzagão,

S/N, Centro – Jacaraci - Bahia, representado pelo seu gestor, ANTONIO CARLOS 

FREIRE DE ABREU, residente e domiciliado a Rua Genésio Freire, portador da Carteira 

de Identidade n°. 02.212.670-85 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Bahia e CPF/MF nº. 229.354.445-15, neste ato denominado CONTRATANTE, e a Empresa 

GUARECOMPE RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.987.623/0001-41, estabelecida na Rua 

Otávio Mangabeira, 296 – Centro, Guanambi-Bahia, CEP: 46.430-000, detentora do 

endereço eletrônico guarecompepeneus@hotmail.com, telefone fixo (77) 3451-1244, através 

de sua Representante Legal, o Sr. Josenildo Silveira Magalhães, portador da cédula de 

identidade nº 1.615.182-81 SSP-BA, e CPF: 237.694.245-49, promitente CONTRATADA,

pactuam nos termos da legislação vigente o presente Termo de Realinhamento de Preços, 

conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem como objeto o reequilíbrio de preços da ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 023-2021, originado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 , conforme 

requerido pela Empresa GUARECOMPE RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS 

LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente reequilíbrio de preços o pedido encaminhado pela empresa, 

acompanhado de pesquisa de preço, demonstrando o aumento significativo dos preços dos

pneus. Ademais, comprova-se por pesquisa realizada que, de fato, o preço solicitado 

encontra-se dentro do valor praticado pelo mercado. Percebemos então que o aumento 

causou desequilíbrio no valor acertado inicialmente, gerando a necessidade de restabelecer o 

equilíbrio econômico financeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Praça Gonzagão, S/N - Centro - Tel. (77) 3466-2151 ou 

3466/2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

Praça Gonzagão, S/N – Centro – CEP: 46.310-000 Jacaraci – Bahia
Telfax: (0xx77) 3466 2151 / 2341 – pmjacaraci@hotmail.com

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo de Reequílibrio de Preços encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso II, 

‘d’, da Lei nº 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico que opinou pela sua possibilidade.

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO

Com base na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-2021 e com fundamento na Lei 

Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, face ao aumento de preços dos pneus no 

mercado, serão reequilibrados o Lote 02, Item 01 ao 08 e Lote 03, item 01 ao 08.

Assim sendo, pelo fornecimento dos objetos ora contratado e diante da revisão aplicada, o 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, conforme tabela a seguir:

LOTE  02
PNEU PARA VAN SPRINTER, FIAT UNO, FIAT PALIO, FIAT DUCATO, FIAT STRADA E MONTANA.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS MARCA/
MODELO

Nº REG. 
INMETRO

VALOR UNT. 
DA ATA 

REGISTRO DE 
PREÇO (R$)

VALOR 
PROPOSTO

VALOR
REAJUSTADO

1

PNEU,diagonal, referencia 175/65, aro 14, nao remoldado 
e nao recauchutado. O item devera apresentar os seguintes 
dados impresso sobre o mesmo: Marca do pneu; 
Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; Certificado 
de avaliacao de conformidade, emitido por organismo 
acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificacao da 
certificacao compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro 
de Avaliacao de Conformidade (SBAC), conforme 
disposto na legislacao vigente do INMETRO; 
Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano de 
fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Firestone
F700

04
P-

00
01

.1
5-

26

R$ 360,56 R$462,10 R$ 450,00

2

PNEU, diagonal, referencia 175/70, aro 14, nao remoldado 
e nao recauchutado. O item devera apresentar os seguintes 
dados impresso sobre o mesmo: Marca do pneu; 
Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; Certificado 
de avaliacao de conformidade, emitido por organismo 
acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificacao da 
certificacao compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro 
de Avaliacao de Conformidade (SBAC), conforme 
disposto na legislacao vigente do INMETRO; 
Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano de 
fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Firestone
F700

04
P-

00
01

.1
5-

21

R$ 370.84 R$475,65 R$460,00
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Praça Gonzagão, S/N - Centro - Tel. (77) 3466-2151 ou 

3466/2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

Praça Gonzagão, S/N – Centro – CEP: 46.310-000 Jacaraci – Bahia
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3

PNEU, diagonal, referencia 185/65, aro 15, nao remoldado 
e nao recauchutado. O item devera apresentar os seguintes 
dados impresso sobre o mesmo: Marca do pneu; 
Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; Certificado 
de avaliacao de conformidade, emitido por organismo 
acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificacao da 
certificacao compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro 
de Avaliacao de Conformidade (SBAC), conforme 
disposto na legislacao vigente do INMETRO; 
Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano de 
fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Firestone
F700

04
P-

00
01

.1
5-

25

R$429,08 R$536,28 R$520,00

4

PNEU, diagonal, referencia 205/60, aro 15,  nao 
remoldado e nao recauchutado. O item devera apresentar 
os seguintes dados impresso sobre o mesmo: Marca do 
pneu; Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; 
Certificado de avaliacao de conformidade, emitido por 
organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a 
identificacao da certificacao compulsoria aprovada pelo 
Sistema Brasileiro de Avaliacao de Conformidade 
(SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do 
INMETRO; Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano 
de fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Bridgestone 
Dueler AT 

Revo
04

P-
00

01
.1

5-
27

R$578,10 R$722,52 R$700,00

5

PNEU, diagonal, referencia 225/75, aro16, nao remoldado 
e nao recauchutado O item devera apresentar os seguintes 
dados impresso sobre o mesmo: Marca do pneu; 
Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; Certificado 
de avaliacao de conformidade, emitido por organismo 
acreditado pelo INMETRO, ostentando a identificacao da 
certificacao compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro 
de Avaliacao de Conformidade (SBAC), conforme 
disposto na legislacao vigente do INMETRO; 
Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano de 
fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Firestone 
CV5000

04
P-

00
01

.1
5-

06

R$982,34 R$1.266,09 R$ 1.250,00

6

PNEU, diagonal, referencia 225/65, aro 16,  nao 
remoldado e nao recauchutado. O item devera apresentar 
os seguintes dados impresso sobre o mesmo: Marca do 
pneu; Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; 
Certificado de avaliacao de conformidade, emitido por 
organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a 
identificacao da certificacao compulsoria aprovada pelo 
Sistema Brasileiro de Avaliacao de Conformidade 
(SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do 
INMETRO; Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano 
de fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Firestone 
CV5000

04
P-

00
01

.1
5-

29

R$1.094,53
R$1.410,53

R$ 1.350,00
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7

PNEU, diagonal, referencia 205/75, aro 16,  nao 
remoldado e nao recauchutado. O item devera apresentar 
os seguintes dados impresso sobre o mesmo: Marca do 
pneu; Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; 
Certificado de avaliacao de conformidade, emitido por 
organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a 
identificacao da certificacao compulsoria aprovada pelo 
Sistema Brasileiro de Avaliacao de Conformidade 
(SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do 
INMETRO; Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano 
de fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Firestone 
CV5000

04
P-

00
01

.1
5-

29

R$775,94 R$1.000,02
R$ 980,00

8

PNEU, diagonal, referencia 205/70, aro 15,  nao 
remoldado e nao recauchutado. O item devera apresentar 
os seguintes dados impresso sobre o mesmo: Marca do 
pneu; Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; 
Certificado de avaliacao de conformidade, emitido por 
organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a 
identificacao da certificacao compulsoria aprovada pelo 
Sistema Brasileiro de Avaliacao de Conformidade 
(SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do 
INMETRO; Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano 
de fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Firestone 
CV5000

04
P-

00
01

.1
5-

29

R$713,42 R$891,50 R$ 870,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS MARCA/
MODELO

Nº REG. 
INMETR

O

VALOR UNT. 
DA ATA 

REGISTRO DE 
PREÇO (R$)

VALOR 
PROPOSTO

VALOR
REAJUSTADO

1

PNEU, diagonal, referencia 215/75, aro 17,5, nao 
remoldado e nao recauchutado (para micro ônibus 
iveco). O item devera apresentar os seguintes dados 
impresso sobre o mesmo: Marca do pneu; Especificação 
do pneu ; Selo do INMETRO; Certificado de avaliacao de
conformidade, emitido por organismo acreditado pelo 
INMETRO, ostentando a identificacao da certificacao 
compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de 
Avaliacao de Conformidade (SBAC), conforme disposto 
na legislacao vigente do INMETRO; Apresentacao do 
codigo DOT - Semana e ano de fabricacao; O produto 
devera possuir no maximo 12 (doze) meses de fabricacao 
contado a partir da data da entrega.

Dayton 
D300

04P-0001.15-05

R$926,25 R$1.397,42 R$1.397,42

2

PNEU, diagonal, referencia 215/75, aro 17,5, nao
remoldado e nao recauchutado O item devera apresentar 
os seguintes dados impresso sobre o mesmo: Marca do 
pneu; Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; 
Certificado de avaliacao de conformidade, emitido por 
organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a 
identificacao da certificacao compulsoria aprovada pelo 
Sistema Brasileiro de Avaliacao de Conformidade 
(SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do 
INMETRO; Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano 
de fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Dayton 
D300

04P-0001.15-05

R$926,25 R$1.397,42 R$1.397,42
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3

PNEU, diagonal, referencia 215/75, aro 17,5, 10 lonas, 
nao remoldado e nao recauchutado O item devera
apresentar os seguintes dados impresso sobre o mesmo: 
Marca do pneu; Especificação do pneu ; Selo do 
INMETRO; Certificado de avaliacao de conformidade, 
emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, 
ostentando a identificacao da certificacao compulsoria 
aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliacao de 
Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao 
vigente do INMETRO; Apresentacao do codigo DOT -
Semana e ano de fabricacao; O produto devera possuir no 
maximo 12 (doze) meses de fabricacao contado a partir da 
data da entrega.

Dayton 
D300

04P-0001.15-05

R$926,25 R$1.397,42
R$1.397,42

4

PNEU, diagonal, referencia 275/80, aro 22,5, 16 lonas, 
nao remoldado e nao recauchutado. (Caminhão truck 24 
x 220). O item devera apresentar os seguintes dados 
impresso sobre o mesmo: Marca do pneu; Especificação 
do pneu ; Selo do INMETRO; Certificado de avaliacao de 
conformidade, emitido por organismo acreditado pelo 
INMETRO, ostentando a identificacao da certificacao 
compulsoria aprovada pelo Sistema Brasileiro de 
Avaliacao de Conformidade (SBAC), conforme disposto 
na legislacao vigente do INMETRO; Apresentacao do 
codigo DOT - Semana e ano de fabricacao; O produto 
devera possuir no maximo 12 (doze) meses de fabricacao 
contado a partir da data da entrega.

Dayton 
D300

04P-0001.15-17

R$1.752,14 R$2.643,68 R$2.643,68

5

PNEU, diagonal, referencia 750-16, 10 lonas, nao 
remoldado e nao recauchutado. O item devera apresentar 
os seguintes dados impresso sobre o mesmo: Marca do 
pneu; Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; 
Certificado de avaliacao de conformidade, emitido por 
organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a 
identificacao da certificacao compulsoria aprovada pelo 
Sistema Brasileiro de Avaliacao de Conformidade 
(SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do 
INMETRO; Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano 
de fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Anteo 
AT65

04P-0697.02-24

R$698,77 R$1.065,82 R$1.065,82

6

PNEU, diagonal, referencia 1000 aro 20, 16 lonas, nao 
remoldado e nao recauchutado O item devera apresentar 
os seguintes dados impresso sobre o mesmo: Marca do 
pneu; Especificação do pneu ; Selo do INMETRO; 
Certificado de avaliacao de conformidade, emitido por 
organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a 
identificacao da certificacao compulsoria aprovada pelo 
Sistema Brasileiro de Avaliacao de Conformidade 
(SBAC), conforme disposto na legislacao vigente do 
INMETRO; Apresentacao do codigo DOT - Semana e ano 
de fabricacao; O produto devera possuir no maximo 12 
(doze) meses de fabricacao contado a partir da data da 
entrega.

Anteo 
AT65

04P-0697.02-32

R$1.526,89 R$2.217,47 R$2.217,47
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7

PNEU, diagonal, referencia  9- R 17,5, nao remoldado e 
nao recauchutado (para caminhão vw ). O item devera
apresentar os seguintes dados impresso sobre o mesmo: 
Marca do pneu; Especificação do pneu ; Selo do 
INMETRO; Certificado de avaliacao de conformidade, 
emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, 
ostentando a identificacao da certificacao compulsoria 
aprovada pelo Sistema Brasileiro de Avaliacao de 
Conformidade (SBAC), conforme disposto na legislacao 
vigente do INMETRO; Apresentacao do codigo DOT -
Semana e ano de fabricacao; O produto devera possuir no 
maximo 12 (doze) meses de fabricacao contado a partir da 
data da entrega.

Goodyear 
Papáleguas 

G8

04P-0697.02-33

R$1.118,06 R$ 1.570,83 R$ 1.570,83

8

PNEU, diagonal, referencia 900, aro 20, 14 lonas, nao remoldado 
e nao recauchutado. O item devera apresentar os seguintes dados 
impresso sobre o mesmo: Marca do pneu; Especificação do pneu ; 
Selo do INMETRO; Certificado de avaliacao de conformidade, 
emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ostentando a 
identificacao da certificacao compulsoria aprovada pelo Sistema 
Brasileiro de Avaliacao de Conformidade (SBAC), conforme 
disposto na legislacao vigente do INMETRO; Apresentacao do 
codigo DOT - Semana e ano de fabricacao; O produto devera 
possuir no maximo 12 (doze) meses de fabricacao contado a partir 
da data da entrega.

Anteo 
AT65

04P-0697.02-33

R$1.286,78 R$1.788,28 R$1.788,28

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

As presentes alterações passam a integrar e complementar o Termo de ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS principal e obrigam as partes e seus sucessores, bem como ficam 
expressamente ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento original, 
naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste aditivo de reequilíbrio.

E por estarem assim de pleno acordo, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem, para que 
surta, desde logo, os efeitos nele contidos.

Jacaraci – Bahia, 21 de Fevereiro de 2022.

______________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU

MUNICÍPIO DE JACARACI – BAHIA

_____________________________________________________
GUARECOMPE RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ sob o nº 13.987.623/0001-41

_______________________
TESTEMUNHA

_____________________
TESTEMUNHAS
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-02/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: LIMA & 
ATAIDE PERFURACOES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Oflávio Silveira 
Torres, 21, Centro, Brumado / BA, CEP: 46.100-000, inscrita no CNPJ sob n° 11.160.386/0001-15. 
OBJETO: Prestação de serviços de perfuração e abertura de poços artesianos com revestimento tubular 
em PVC para atender das demandas do Município, no Valor Global de R$ 17.400,00 (dezessete mil e 
quatrocentos reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação nº 001-02/2022. Carlos 
Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras/BA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-02/2022 
 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a Dispensa de Licitação nº 001-02/2022, 
para Prestação de serviços de perfuração e abertura de poços artesianos com revestimento tubular em PVC 
para atender das demandas do Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão 
Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a Empresa LIMA 
& ATAIDE PERFURACOES LTDA. Valor Global: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). Carlos 
Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-02/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-
02/2022, para Prestação de serviços de perfuração e abertura de poços artesianos com revestimento 
tubular em PVC para atender das demandas do Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, AUTORIZA 
a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando LIMA & ATAIDE PERFURACOES 
LTDA. Valor Global: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). Carlos Roberto Santos da Silva, 
Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 002-02/2022 
 
Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: Lima & Ataíde Perfurações Ltda – CNPJ: 11.160.386/0001-15 
Objeto: Prestação de serviços de perfuração e abertura de poços artesianos com revestimento tubular em 
PVC para atender das demandas do Município. 
Valor do contrato: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) 
Data de Assinatura: 01 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 06 (seis) meses. 
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 001-02/2022. 

Licitações
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-02/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 
8.666/93, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem 
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a 
empresa: JOSE APARECIDO AGUIAR 26185988810, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com 
sede na Rua Antenor Martins, 55, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrita no 
CNPJ sob n° 41.168.549/0001-77. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água 
mineral para atender as demandas do Município, no Valor Global de R$ 17.225,00 (dezessete 
mil, duzentos e vinte e cinco reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 002-02/2022. Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de 
Pedras/BA, 10 Fevereiro de 2022. 
 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-02/2022 
 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 002-02/2022, para Contratação de empresa para fornecimento de água mineral 
para atender as demandas do Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da 
Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, 
contratando a Empresa JOSE APARECIDO AGUIAR 26185988810. Valor Global: R$ 17.225,00 
(dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. 
Malhada de Pedras / BA, 10 de Fevereiro de 2022. 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-02/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 002-02/2022, para Contratação de empresa para fornecimento de água mineral 
para atender as demandas do Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da 
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando JOSE 
APARECIDO AGUIAR 26185988810. Valor Global: R$ 17.225,00 (dezessete mil, duzentos e vinte 
e cinco reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 10 de 
Fevereiro de 2022. 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 003-02/2022 
 
Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: José Aparecido Aguiar – CNPJ: 41.168.549/0001-77 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral para atender as demandas 
do Município. 
Valor do contrato: R$ 17.225,00 (dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais) 
Data de Assinatura: 10 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 10 (dez) meses. 
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-02/2022. 
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-02/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 
8.666/93, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem 
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a 
empresa: DUDA ART' INFORMATICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na 
Avenida Vieira de Melo, 160, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrita no CNPJ 
sob n° 08.265.309/0001-15. OBJETO: Locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de 
manutenção e suprimentos, exceto papel, para atender as demandas do Município, no Valor 
Global de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), constante do respectivo Processo de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-02/2022. Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. 
Malhada de Pedras/BA, 01 Fevereiro de 2022. 
 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-02/2022 
 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 003-02/2022, para Locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de 
manutenção e suprimentos, exceto papel, para atender as demandas do Município, e atentando 
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o 
processo de Dispensa de Licitação, contratando a Empresa DUDA ART' INFORMATICA LTDA. 
Valor Global: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais). Carlos Roberto Santos da Silva, 
Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-02/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 003-02/2022, para Locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de 
manutenção e suprimentos, exceto papel, para atender as demandas do Município, neste 
Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de 
Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, AUTORIZA a presente 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando DUDA ART' INFORMATICA LTDA. 
Valor Global: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais). Carlos Roberto Santos da Silva, 
Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 004-02/2022 
 

Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: Duda Art' Informatica Ltda – CNPJ: 08.265.309/0001-15 
Objeto: Locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de manutenção e suprimentos, 
exceto papel, para atender as demandas do Município. 
Valor do contrato: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais) 
Data de Assinatura: 01 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 06 (seis) meses. 
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-02/2022. 
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-02/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: FÁBRICA 
DE ARTEFATOS DE CIMENTO J PRADO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rodovia 
Caetité – Maniaçu, s/n, Zona Suburbana, Caetité / BA, CEP: 46.400-000, inscrita no CNPJ sob n° 
12.543.818/0001-30. OBJETO: Aquisição de materiais tipo meio-fio, pingadeira e bloquete sextavado para a 
Escola Municipal Raios de Sol, neste Município, no Valor Global de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e 
novecentos reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-02/2022. Carlos 
Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras/BA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-02/2022 
 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-
02/2022, para Aquisição de materiais tipo meio-fio, pingadeira e bloquete sextavado para a Escola Municipal 
Raios de Sol, neste Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a Empresa FÁBRICA DE 
ARTEFATOS DE CIMENTO J PRADO LTDA. Valor Global: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos 
reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 01 de Fevereiro de 
2022. 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-02/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-
02/2022, para Aquisição de materiais tipo meio-fio, pingadeira e bloquete sextavado para a Escola Municipal 
Raios de Sol, neste Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J PRADO LTDA. 
Valor Global: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito 
Municipal. Malhada de Pedras / BA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 005-02/2022 
 
Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: Fábrica de Artefatos de Cimento J Prado Ltda – CNPJ: 12.543.818/0001-30 
Objeto: Aquisição de materiais tipo meio-fio, pingadeira e bloquete sextavado para a Escola Municipal 
Raios de Sol, neste Município. 
Valor do contrato: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais) 
Data de Assinatura: 01 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 04 (quatro) meses. 
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-02/2022. 
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-02/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: EDINALDO 
SILVA SANTOS DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Avenida 
Vieira de Melo, 150, Loja A, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrita no CNPJ sob n° 
22.629.765/0001-28. OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades do Município, 
no Valor Global de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), constante do respectivo Processo 
de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-02/2022. Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. 
Malhada de Pedras/BA, 10 de Fevereiro de 2022. 
 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-02/2022 
 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-
02/2022, para Aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades do Município, e atentando ao 
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de 
Dispensa de Licitação, contratando a Empresa EDINALDO SILVA SANTOS DE MALHADA DE PEDRAS. 
Valor Global: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito 
Municipal. Malhada de Pedras / BA, 10 de Fevereiro de 2022. 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-02/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066 /2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-
02/2022, para Aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades do Município, e atentando ao 
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, 
II, da Lei nº 8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando 
EDINALDO SILVA SANTOS DE MALHADA DE PEDRAS. Valor Global: R$ 17.400,00 (dezessete mil e 
quatrocentos reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 03 de 
Janeiro de 2022. 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 006-02/2022 
 
Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: Edinaldo Silva Santos de Malhada de Pedras – CNPJ: 22.629.765/0001-28 
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades do Município. 
Valor do contrato: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) 
Data de Assinatura: 10 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 04 (quatro) meses. 
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-02/2022. 
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ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-01/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com: LÚCIO SOUZA 
CERQUEIRA, brasileiro, técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade n° 02.505.606-90, inscrito 
no CPF sob n° 166.735.575-91, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia – CRCBA n° 
BA-015949/O-5, com escritório na 21 de Abril, 182, Divino Espírito Santo, Condeúba/BA, CEP: 46.200-000. 
OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria na área de Recursos Humanos do Município, no Valor Global de 
R$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais), constante do respectivo Processo de INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 001-01/2022. Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de 
Pedras/BA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 

HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-01/2022 
 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
001-01/2022, para Prestação de Serviços de Assessoria na área de Recursos Humanos do Município, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o 
processo de Inexigibilidade de Licitação, contratando LÚCIO SOUZA CERQUEIRA. Valor Global: R$ 
29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada 
de Pedras / BA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-01/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2022 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-
01/2022, para Prestação de Serviços de Assessoria na área de Recursos Humanos do Município, e atentando 
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 
24, II, da Lei nº 8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 
contratando LÚCIO SOUZA CERQUEIRA. Valor Global: R$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais). 
Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 007-02/2022 
 
Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: Lúcio Souza Cerqueira – CRCBA: BA-015949/O-5. CPF: 166.735.575-91 
Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria na área de Recursos Humanos do Município. 
Valor do contrato: R$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais) 
Data de Assinatura: 01 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 11 (onze) meses. 
Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-01/2022. 
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ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 

 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal Malhada de Pedras torna público, nos termos da Lei nº 
10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 023/2021 para 
contratação de empresa para Fornecimento de Peças, Materiais e Prestação de Serviços na 
Manutenção de Veículos à Diesel e Máquinas Pesadas da frota das Secretarias Municipais, tendo 
como vencedora dos Lotes 3 e 4 a seguinte empresa licitante: IDEAL TRATORES E PECAS 
LTDA ME. Valor Total do Lote 3: R$ 518.700,00 (quinhentos e dezoito mil e setecentos reais) e 
Valor Total do Lote 4: R$ 232.414,99 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e catorze reais e 
noventa e nove centavos). 
 
Malhada de Pedras, 23 de Fevereiro de 2022. 
 
 
 
Josiane Gonçalves Santana 
Pregoeira 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 

 
O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, 
torna público o Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 023/2021 para contratação de 
empresa para Fornecimento de Peças, Materiais e Prestação de Serviços na Manutenção de 
Veículos à Diesel e Máquinas Pesadas da frota das Secretarias Municipais, tendo como 
vencedora dos Lotes 3 e 4 a seguinte empresa licitante: IDEAL TRATORES E PECAS LTDA ME. 
Valor Total do Lote 3: R$ 518.700,00 (quinhentos e dezoito mil e setecentos reais) e Valor Total 
do Lote 4: R$ 232.414,99 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e catorze reais e noventa e 
nove centavos).  
 
Malhada de Pedras, 24 de Fevereiro de 2022. 
 
 
 
Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito 
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RESUMO DO CONTRATO Nº XXX/2022 
 
Contratante: Município de Malhada de Pedras. Fundo Municipal de Educação 
Contratada: Shandler Consultoria e Prestação de Serviços Ltda 
Objeto: Inscrição de Participante para o I Seminário de Soluções Práticas para a Gestão Municipal de 
Educação – 2022, a ser realizado em Brasília – DF, nos dias 18 e 19 de Março de 2022. 
Valor do contrato: R$ 2.487,90 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) 
Data de Assinatura: 10 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 02 (dois) meses. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 008-02/2022 
 
Contratante: Município de Malhada de Pedras 
Contratada: Ideal Tratores e Peças Ltda – CNPJ: 86.803.004/0001-23 
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para Fornecimento de Peças, 
Materiais e Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos à Diesel e Máquinas Pesadas da frota das 
Secretarias Municipais – Lote 03. 
Valor do contrato: R$ 183.900,00 (cento e oitenta e três mil e novecentos reais) 
Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 10 (dez) meses 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009-02/2022 
 
Contratante: Município de Malhada de Pedras. Fundo Municipal de Educação 
Contratada: Ideal Tratores e Peças Ltda – CNPJ: 86.803.004/0001-23 
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para Fornecimento de Peças, 
Materiais e Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos à Diesel e Máquinas Pesadas da frota das 
Secretarias Municipais – Lote 03. 
Valor do contrato: R$ 242.300,00 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos reais) 
Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 10 (dez) meses 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010-02/2022 
 
Contratante: Município de Malhada de Pedras. Fundo Municipal de Saúde 
Contratada: Ideal Tratores e Peças Ltda – CNPJ: 86.803.004/0001-23 
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para Fornecimento de Peças, 
Materiais e Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos à Diesel e Máquinas Pesadas da frota das 
Secretarias Municipais – Lote 03. 
Valor do contrato: R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais) 
Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 10 (dez) meses 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011-02/2022 
 
Contratante: Município de Malhada de Pedras 
Contratada: Ideal Tratores e Peças Ltda – CNPJ: 86.803.004/0001-23 
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para Fornecimento de Peças, 
Materiais e Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos à Diesel e Máquinas Pesadas da frota das 
Secretarias Municipais – Lote 04. 
Valor do contrato: R$ 232.414,99 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e catorze reais e noventa e 
nove centavos) 
Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2022 
Vigência: 10 (dez) meses 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro –CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

Site: www.mortugaba.ba.gov.br 
E-mail: pmmortugaba@gmail.com 

DECRETO Nº 08, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
 

“Decreta ponto facultativo no dia vinte 
e oito de fevereiro e feriado no dia 
primeiro de março e dá outras 
providências” 

 
 

HERÁCLITO LUIZ PAIXAO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado 
da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal,  

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo no dia 28 de fevereiro de 2022 para 
todas as secretarias e órgãos públicos municipais. 
 
Art. 2º Fica decretado feriado para todo o município no dia de 01 de março de 
2022. 
 
Art. 3º Em consequência do disposto no Art. 1º, neste dia somente haverá 
expediente para os serviços essenciais de emergência em saúde e coleta de 
lixo, retomando-se o expediente normal na quarta-feira, dia 02 de março de 
2022. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 25 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
Prefeito Municipal 

Decretos

Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 386

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Ano 11 - 25/02/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1307 - PÁGINA 387

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F


		2022-02-25T18:17:47-0300
	BASE COMUNICACAO E MARKETING LTDA:08709120000174




