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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

PÁGINAS 247 A 252

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

PÁGINAS 253 A 273

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84

PÁGINAS 274 E 275

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

PÁGINAS 276 A 283
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

PÁGINAS 02 A 10

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - CNPJ 16.415.127/0001-01

PÁGINA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20

PÁGINAS 111 E 112

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80

PÁGINAS 13 A 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

PÁGINAS 21 A 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80

PÁGINAS 113 A 245

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

PÁGINA 246

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEAÇU - CNPJ 40.514.655/0001-00

PÁGINA 12
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CNPJ: 40.514.655/0001-00 Rua da CENEC, n.º 46 – Fone: (0**75) 3627-2722 – CEP: 44.530-000 – SAPEAÇU - BA 

E-mail: camarasapeacu1@hot.com.br 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPEAÇU 
ESTADO DA BAHIA 

Extrato de Contrato nº 04/2022 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Sapeaçu – Bahia 
 CONTRATADA: TEIXEIRA & TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 OBJETO: 
Prestação de serviços técnico profissional 

especializado para prestar assessoria e consultoria 
jurídica para a Câmara de vereadores cumpra as 
obrigações previdenciárias, fornecendo subsídios 
jurídicos ás prestações de contas, mensais, e 
anuais, perante o Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia, propiciando a adequação 
legal dos procedimentos licitatórios e dos 
processos legislativos, elaborando pareceres 
quando houver solicitação por parte da 
Presidência. Inclui ainda, o presente objeto 
ajuizamento de ação judicial ou defesa judicial no 
que se refere a cura dos interesses institucionais da 
Câmara de vereadores. 
   Valor Global R$ 45.000,00  
 Vigência: 08-03-2022 a 31-12- 2022  

Presidente: Édipo Santiago Brito Mutti 
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Nós membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n° n° 01 de 03 de 

janeiro de 2022, nos reunimos para analisar o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 

010/2022, e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto 

para aquisição de Piso Cerâmico, Argamassa e Rejunte, conforme especificações constantes no 

Termo de Referência, para atender a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município, 

em favor da empresa Brito Lima Materiais Para Construção LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 

11.717.704/0001-04, situada na Rua Salustiano Rodrigues de Souza, n. 174, Centro, Aracatu-

BA, CEP: 46.130-000, no valor total de R$ 40.830,50 (quarenta mil oitocentos e trinta reais e 

cinquenta centavos). 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2022

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2022, para que surta os seus efeitos 

jurídicos e legais e determino a contratação da empresa Brito Lima Materiais Para Construção 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 11.717.704/0001-04, situada na Rua Salustiano Rodrigues de 

Souza, n. 174, Centro, Aracatu-BA, CEP: 46.130-000, cujo o objeto é a aquisição de Piso 

Cerâmico, Argamassa e Rejunte, conforme especificações constantes no Termo de Referência, 

para atender a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município, no valor total R$ 

40.830,50 (quarenta mil oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Aracatu- BA, 08 de março de 2022.

BRAULINA LIMA SILVA

PREFEITA DE ARACATU/BA
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2022

Ratificação do Ato

A PREFEITA Municipal de Aracatu-Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica 

os atos administrativos da DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2022, de contratação direta 

que tem por objeto a aquisição de Piso Cerâmico, Argamassa e Rejunte, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência, para atender a necessidade da Secretaria de 

Educação, deste Município, em favor da empresa Brito Lima Materiais Para Construção LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o n. 11.717.704/0001-04, situada na Rua Salustiano Rodrigues de Souza, 

n. 174, Centro, Aracatu-BA, CEP: 46.130-000, no valor total de R$ 40.830,50 (quarenta mil 

oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Aracatu- BA, 08 de março de 2022. 

BRAULINA LIMA SILVA

PREFEITA DE ARACATU/BA.
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Nós membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n° 01 de 03 de janeiro 

de 2022, nos reunimos para analisar o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2022,

e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto para 

contratação de profissional para prestação de serviço de apoio institucional ao Programa 

Previne Brasil para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Aracatu, em favor de 

Chislene Pereira Lago, inscrita no CPF sob o n. 061.863.225-56, residente na Rua Q, n. 163 A, 

Morada dos Pássaros III, Vitória da Conquista-BA, no valor total de R$ 39.000,00 (trinta e nove 

mil reais), sendo R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) mensal. 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2022

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2022, para que surta os seus efeitos 

jurídicos e legais e determino a contratação de Chislene Pereira Lago, inscrita no CPF sob o n. 

061.863.225-56, residente na Rua Q, n. 163 A, Morada dos Pássaros III, Vitória da Conquista-

BA, cujo objeto é a contratação de profissional para prestação de serviço de apoio institucional 

ao Programa Previne Brasil para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Aracatu, no 

valor total R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), sendo R$ 3.250,00 (três mil duzentos e 

cinquenta reais) mensal.

Aracatu- BA, 08 de março de 2022.

BRAULINA LIMA SILVA

PREFEITA DE ARACATU/BA
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2022

Ratificação do Ato

A PREFEITA Municipal de Aracatu-Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica 

os atos administrativos da DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2022, de contratação direta 

que tem por objeto a contratação de profissional para prestação de serviço de apoio institucional 

ao Programa Previne Brasil para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Aracatu, em 

favor de Chislene Pereira Lago, inscrita no CPF sob o n. 061.863.225-56, residente na Rua Q, 

n. 163 A, Morada dos Pássaros III, Vitória da Conquista-BA no valor total de R$ 39.000,00 

(trinta e nove mil reais), sendo R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) mensal, nos 

termos do art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021.

Aracatu- BA, 08 de março de 2022. 

BRAULINA LIMA SILVA

PREFEITA DE ARACATU/BA.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 079/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACATU– ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.105.712/0001-80, com sede à Rua Libério Alves Maia, 37 
– Centro, Aracatu- BA, CEP: 46130-000, representada pela Prefeita Municipal, BRAULINA LIMA SILVA, 
brasileira, maior, casada, professora, portador da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA e 
inscrita no CPF/MF sob o N.º 484.222.315-49, por intermédio do FME – FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito 
no CNPJ/MF sob o n° 30.404.840/0001-80, com sede à Rua Travessa Clotilde Silveira Santos, 34, Centro, 
Aracatu-BA, CEP: 46130-000, representado pelo Secretário de Educação - DEUSDETE MEIRA LEITE, 
brasileiro, maior, portador da Carteira de Identidade nº 02.979.507-97 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 
523.887.355.72.

CONTRATADA: Brito Lima Materiais Para Construção LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 11.717.704/0001-
04, situada na Rua Salustiano Rodrigues de Souza, n. 174, Centro, Aracatu-BA, CEP: 46.130-000.

OBJETO: Aquisição de Piso Cerâmico, Argamassa e Rejunte, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência, para atender a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, vinculado Dispensa n° 010/2022, na forma prevista no art. 75, 

inciso II da Lei 14.133/2021.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 31 de dezembro de 2022.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 40.830,50 (quarenta mil oitocentos e trinta reais e 

cinquenta centavos).

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 08 de março de 2022.

BRAULINA LIMA SILVA 
PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA

DEUSDETE MEIRA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contratante

BRITO LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº: 11.717.704/0001-04
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 080/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.105.712/0001-80, com sede à Rua Libério Alves Maia, 37 
– Centro, Aracatu - BA, CEP: 46130-000, representado pela Prefeita Municipal, BRAULINA LIMA SILVA, 
brasileira, maior, casada, professora, portadora da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA e 
inscrita no CPF/MF sob o N.º 484.222.315-49, por intermédio 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, representado por MARCELA AMORIM TEIXEIRA MIRANDA, brasileira, maior, inscrita no 
CPF/MF sob o n° 041.807.145-40.

CONTRATADA: Chislene Pereira Lago, inscrita no CPF sob o n. 061.863.225-56, residente na Rua Q, n. 
163 A, Morada dos Pássaros III, Vitória da Conquista-BA.

OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviço de apoio institucional ao Programa Previne 
Brasil para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Aracatu.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, vinculado Dispensa n° 017/2022, na forma prevista no art. 75, 

inciso II da Lei 14.133/2021.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 08 de março de 2023.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), sendo R$ 3.250,00 

(três mil duzentos e cinquenta reais) mensal.

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 08 de março de 2022.

BRAULINA LIMA SILVA 
PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA

MARCELA AMORIM TEIXEIRA MIRANDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SAÚDE

CHISLENE PEREIRA LAGO
CNPJ nº: 061.863.225-56
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AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

ID nº 923125

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Decreto 
Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público para ciência dos interessados, que o 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022, tendo como objeto o registro de preços para eventual e 
futura aquisição de oxigênio medicinal, com fornecimento de cilindros em regime de comodato, em 
atendimento as demandas da Secretária Municipal de Saúde, deste município, conforme 
condições e especificações constantes no edital e seus anexos, fica PRORROGADO, em virtude 
de problemas técnicos no sistema licitações-e, para o dia 16 de março de 2022 às 09h00min, na 
sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br Mais informações junto ao 
setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-
000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste 
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 08 de março de 2022. 
Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
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000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste 
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 08 de março de 2022. 
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AVISO DA ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna público a
ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços de engenharia de 
Urbanização/Requalificação de vias públicas no município de Caculé/BA, objeto do Convênio 
P+B nº 885642/2019-PMC/MDR, de acordo com os descritos nos anexos que integram este 
Edital, em favor da empresa: SOUZA BRITO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 34.171.942/0001-54, com um valor global de R$ 475.329,95 
(quatrocentos e setenta e cinco mil e trezentos e vinte e nove reais e noventa e cinco 
centavos). O Prefeito Municial de Caculé ADJUDICA o objeto desta licitação a referida
empresa. Caculé, 08 de março de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito. 
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AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços de engenharia de 
Urbanização/Requalificação de vias públicas no município de Caculé/BA, objeto do Convênio 
P+B nº 885642/2019-PMC/MDR, de acordo com os descritos nos anexos que integram este 
Edital, em favor da empresa: SOUZA BRITO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 34.171.942/0001-54, com um valor global de R$ 475.329,95 
(quatrocentos e setenta e cinco mil e trezentos e vinte e nove reais e noventa e cinco 
centavos). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, 
o Prefeito Municipal de Caculé HOMOLOGA essa licitação em 08 de março de 2022. Pedro 
Dias da Silva - Prefeito.
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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 056/2021
REPUBLICAÇÃO EM VIRTUDE DE ADITAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de Setembro de 2021, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACULÉ, Estado da Bahia, estabelecida à 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, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob nº 12.419.478/0001-30, sito à Praça Coração de Jesus, nº 191 – Centro –
Caculé/BA, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021-SRP, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 16/09/2021, 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 
a aquisição de cesta básica a serem distribuídas às famílias em maior vulnerabilidade social 
em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste 
Município,  nas condições estabelecidas no ato convocatório.

MERENQUALY COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, Inscrito no CNPJ nº 07.958.307/0001-49, com endereço comercial, Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Luan Nascimento Luz, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, portador da cédula  de identidade nº 1319575544,  emitido  pelo  SSP/BA, 
inscrito  no  CPF  sob  o  n° 030.930.605-16. 

LOTE I

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

1 2000 KIT

CESTA BÁSICA 
CONTENDO: 

02 KG DE FEIJÃO CARIOCA
02 DE ARROZ 

PARBOILIZADO,
01 KG DE AÇÚCAR 

CRISTAL
02 PCT DE CAFÉ MOÍDO

250 G
01 KG DE FARINHA DE 

MANDIOCA, 
01 LT DE ÓLEO DE SOJA 

DE 900 ML
01 PCT DE MACARRÃO 
ESPAGUETE DE 500 G

01 PCT DE BISCOITO DOCE 
DE 400 G

01 PCT DE BISCOITO 
CREAM CRACKER 400 G

01 PCT DE CUSCUZ DE 500 
G.

Ki-sabor
Safra

Vale Bahia
Soberano
Ki-sabor

Soya
Alcobaça
Petyan
Petyan

Vitamilho

R$ 67,63 R$
135.260,00
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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

VALOR TOTAL DO LOTE: CENTO E TRINTA E CINCO MIL E 
DUZENTOS E SESSENTA REAIS

R$                      
135.260,00

Item Produto Und. Quant. Marca Preço Total
1 02 KG DE FEIJÃO CARIOCA KG 2 Ki-sabor R$ 7,49 R$ 14,98
2 02 DE ARROZ PARBOILIZADO, KG 2 Safra R$ 4,55 R$9,10
3 01 KG DE AÇÚCAR CRISTAL KG 1 Vale Bahia R$ 4,42 R$4,42
4 02 PCT DE CAFÉ MOÍDO 250 G PCT 2 Soberano R$ 6,50 R$13,00
5 01 KG DE FARINHA DE 

MANDIOCA, 
KG 1 Ki-sabor R$ 4,00 R$ 4,00

6 01 LT DE ÓLEO DE SOJA DE 900 
ML

LT 1 Soya R$ 9,99 R$ 9,99

7 01 PCT DE MACARRÃO 
ESPAGUETE DE 500 G

PCT 1 Alcobaça R$ 2,49 R$ 2,49

8 01 PCT DE BISCOITO DOCE DE 
400 G

PCT 1 Petyan R$ 4,00 R$ 4,00

9 01 PCT DE BISCOITO CREAM 
CRACKER 400 G

PCT 1 Petyan R$ 4,00 R$ 4,00

10 01 PCT DE CUSCUZ DE 500 G. PCT 1 Vitamilho R$ 1,65 R$1,65 
VALOR DO KIT: R$ 67,63

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 ELETRÔNICO nº 020/2021-SRP.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de 
Fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão ELETRÔNICO 
nº 020/2021-SRP.

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;
4. Prova de regularidade junto ao INSS;
5. Prova de regularidade junto ao FGTS;
6. 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.
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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

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.

Caculé-Bahia, 16 de setembro de 2021. 
Primeiro Termo Aditivo em 11 de fevereiro de 2022. 

_________________________
PEDRO DIAS DA SILVA

PREFEITURA

_________________________
MERENQUALY COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

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
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso X, da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o 
objeto da Dispensa de Licitação Nº 044/2022 – Objetivando a Locação de imóvel situado na Rua 
Tenente José Raimundo de Castro, Centro, em Caculé/BA, para  a sede do Programa Família 
Acolhedora, deste Município. Lança-se o Ato Formal para a contratação de MARIA RIBEIRO DE 
SOUZA, pessoa física, inscrita no CPF n°. 221.251.401-87, residente no Setor das Chácaras Vicente 
Pires, chácara n°. 10, nº. 2, Bairro do Sitio, CEP 71.095-000, Brasília/DF. Valor global da Dispensa: R$ 
930,00 (novecentos e trinta reais) mensais, totalizando o valor de R$ 10.230,00 (dez mil e duzentos e 
trinta reais). Comissão Permanente de Licitação – 01 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa 
Ribeiro - Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do 
Ato da Dispensa de Licitação Nº 044/2022 – Objetivando a Locação de imóvel situado na Rua Tenente 
José Raimundo de Castro, Centro, em Caculé/BA, para  a sede do Programa Família Acolhedora, deste 
Município. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de MARIA RIBEIRO DE SOUZA , pessoa 
física, inscrita no CPF n°. 221.251.401-87, residente no Setor das Chácaras Vicente Pires, chácara n°. 
10, nº. 2, Bairro do Sitio, CEP 71.095-000, Brasília/DF. Valor global da Dispensa: R$ 930,00 (novecentos 
e trinta reais) mensais, totalizando o valor de R$ 10.230,00 (dez mil e duzentos e trinta reais), constante 
do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022, devendo ser celebrado o contrato 
com: MARIA RIBEIRO DE SOUZA . Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, 
que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº
8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 
2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 044/2022 – Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Tenente José Raimundo de Castro, Centro, em 
Caculé/BA, para  a sede do Programa Família Acolhedora, deste Município, HOMOLOGA o presente 
processo para a contratação de MARIA RIBEIRO DE SOUZA, pessoa física, inscrita no CPF n°.
221.251.401-87, residente no Setor das Chácaras Vicente Pires, chácara n°. 10, nº. 2, Bairro do Sitio, 
CEP 71.095-000, Brasília/DF. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá 
tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 930,00 (novecentos e trinta 
reais) mensais, totalizando o valor de R$ 10.230,00 (dez mil e duzentos e trinta reais). Caculé, 01 de 
fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 193/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: MARIA 
RIBEIRO DE SOUZA , inscrita no CPF n°. 221.251.401-87. OBJETO: Locação de imóvel situado na 
Rua Tenente José Raimundo de Castro, Centro, em Caculé/BA, para  a sede do Programa Família 
Acolhedora, deste Município. VALOR TOTAL: R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) mensais, 
totalizando o valor de R$ 10.230,00 (dez mil e duzentos e trinta reais). ASSINATURA: 01 de fevereiro 
de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 193/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: MARIA 
RIBEIRO DE SOUZA , inscrita no CPF n°. 221.251.401-87. OBJETO: Locação de imóvel situado na 
Rua Tenente José Raimundo de Castro, Centro, em Caculé/BA, para  a sede do Programa Família 
Acolhedora, deste Município. VALOR TOTAL: R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) mensais, 
totalizando o valor de R$ 10.230,00 (dez mil e duzentos e trinta reais). ASSINATURA: 01 de fevereiro 
de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 045/2022 – Objetivando a contratação de serviços de assessoria e 
consultoria nos ambientes virtuais da Plataforma SIMEC PAR (Sistema Integrado de Monitoramento e 
Controle do Ministério da Educação), em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de 
Educação, deste município. Lança-se o Ato Formal para a contratação de R C A ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 26.561.438/0001-
32, situada na Estrada Parque Desembargador Antônio Carlos Souto, S/N, Centro, Rio de Contas - BA, 
CEP 46170-000. Valor global da Dispensa: R$ 17.490,00 (dezessete mil e quatrocentos e noventa reais), 
em parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.590,00 (um mil e quinhentos e noventa reais). Comissão 
Permanente de Licitação – 01 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 045/2022 – Objetivando a contratação de serviços de assessoria e 
consultoria nos ambientes virtuais da Plataforma SIMEC PAR (Sistema Integrado de Monitoramento e 
Controle do Ministério da Educação), em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de 
Educação, deste município. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de R C A ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 26.561.438/0001-
32, situada na Estrada Parque Desembargador Antônio Carlos Souto, S/N, Centro, Rio de Contas - BA, 
CEP 46170-000. Valor global da Dispensa: R$ 17.490,00 (dezessete mil e quatrocentos e noventa reais), 
em parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.590,00 (um mil e quinhentos e noventa reais), constante do 
respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022, devendo ser celebrado o contrato com: 
R C A ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI. Publique-se no local de costume. Celebre-se o 
respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 
62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 01 de 
fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

Ano 11 - 08/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1313 - PÁGINA 32

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 



HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 045/2022 – Objeto: Contratação de serviços de assessoria e consultoria nos ambientes virtuais da 
Plataforma SIMEC PAR (Sistema Integrado de Monitoramento e Controle do Ministério da Educação), 
em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação, deste município, HOMOLOGA o 
presente processo para a contratação de R C A ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 26.561.438/0001-32, situada na Estrada Parque 
Desembargador Antônio Carlos Souto, S/N, Centro, Rio de Contas - BA, CEP 46170-000. A Comissão 
Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista
o Valor Global da Dispensa: R$ 17.490,00 (dezessete mil e quatrocentos e noventa reais), em parcelas
iguais e sucessivas de R$ 1.590,00 (um mil e quinhentos e noventa reais). Caculé, 01 de fevereiro de
2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 197-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: R C A 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ nº 26.561.438/0001-32. OBJETO: Contratação de 
serviços de assessoria e consultoria nos ambientes virtuais da Plataforma SIMEC PAR (Sistema 
Integrado de Monitoramento e Controle do Ministério da Educação), em atendimento às demandas da 
Secretaria Municipal de Educação, deste município. VALOR TOTAL: R$ 17.490,00 (dezessete mil e 
quatrocentos e noventa reais), em parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.590,00 (um mil e quinhentos e 
noventa reais). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 197-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: R C A 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ nº 26.561.438/0001-32. OBJETO: Contratação de 
serviços de assessoria e consultoria nos ambientes virtuais da Plataforma SIMEC PAR (Sistema 
Integrado de Monitoramento e Controle do Ministério da Educação), em atendimento às demandas da 
Secretaria Municipal de Educação, deste município. VALOR TOTAL: R$ 17.490,00 (dezessete mil e 
quatrocentos e noventa reais), em parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.590,00 (um mil e quinhentos e 
noventa reais). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 046/2022 – Objetivando a aquisição de equipamentos e ferramentas, em 
atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste município. Lança-se o 
Ato Formal para a contratação de V.S DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita
no CNPJ sob o n° 16.163.057/0001-41, situada na Av. Conego Miguel Monteiro, 646, Centro, Caculé -
Bahia, CEP 46300-000. Valor global da Dispensa: R$ 9.591,59 (nove mil e quinhentos e noventa e um 
reais e cinquenta e nove centavos). Comissão Permanente de Licitação – 01 de fevereiro de 2022. Breno 
Calasans Costa Ribeiro - Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 046/2022 – Objetivando a aquisição de equipamentos e ferramentas, em 
atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste município. O prefeito 
lança o Ato Formal para a contratação de V.S DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
Inscrita no CNPJ sob o n° 16.163.057/0001-41, situada na Av. Conego Miguel Monteiro, 646, Centro, 
Caculé - Bahia, CEP 46300-000. Valor global da Dispensa: R$ 9.591,59 (nove mil e quinhentos e 
noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 046/2022, devendo ser celebrado o contrato com: V.S DISTRIBUIDORA LTDA. Publique-
se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades 
de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria 
Jurídica. Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 046/2022 – Objeto: Aquisição de equipamentos e ferramentas, em atendimento às demandas da 
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste município, HOMOLOGA o presente processo para a
contratação de V.S DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 
16.163.057/0001-41, situada na Av. Conego Miguel Monteiro, 646, Centro, Caculé - Bahia, CEP 46300-
000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas
cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 9.591,59 (nove mil e quinhentos e noventa e um
reais e cinquenta e nove centavos). Caculé, 01 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito
Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 197-2/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: V.S
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 16.163.057/0001-41. OBJETO: Aquisição de equipamentos e 
ferramentas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste 
município. VALOR TOTAL: R$ 9.591,59 (nove mil e quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e 
nove centavos). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 28 de abril de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 197-2/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: V.S
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 16.163.057/0001-41. OBJETO: Aquisição de equipamentos e 
ferramentas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste 
município. VALOR TOTAL: R$ 9.591,59 (nove mil e quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e 
nove centavos). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 28 de abril de 2022. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 047/2022 – Objetivando a aquisição de materiais e equipamentos, em 
atendimento às demandas da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, deste município.
Lança-se o Ato Formal para a contratação de RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 35.658.074/0001-02, situada na Rua Sete 
de Setembro, 620, Térreo, Centro, Valença - BA, CEP 45.400-000 . Valor global da Dispensa: R$ 
15.546,60 (quinze mil e quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos). Comissão Permanente 
de Licitação – 01 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 047/2022 – Objetivando a aquisição de materiais e equipamentos, em 
atendimento às demandas da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. O 
prefeito lança o Ato Formal para a contratação de RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 35.658.074/0001-02, situada na 
Rua Sete de Setembro, 620, Térreo, Centro, Valença - BA, CEP 45.400-000 . Valor global da Dispensa:
R$ 15.546,60 (quinze mil e quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), constante do 
respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022, devendo ser celebrado o contrato com: 
RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI. Publique-se no local de costume. Celebre-se o 
respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 
62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 01 de 
fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 047/2022 – Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos, em atendimento às demandas da 
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, HOMOLOGA o presente 
processo para a contratação de RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 35.658.074/0001-02, situada na Rua Sete de 
Setembro, 620, Térreo, Centro, Valença - BA, CEP 45.400-000 . A Comissão Permanente de Licitação, 
através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global da
Dispensa: R$ 15.546,60 (quinze mil e quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos). Caculé,
01 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 198/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: RESTART 
COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI, CNPJ nº 35.658.074/0001-02. OBJETO: Aquisição de 
materiais e equipamentos, em atendimento às demandas da Vigilância Sanitária da Secretaria 
Municipal de Saúde, deste município. VALOR TOTAL: R$ 15.546,60 (quinze mil e quinhentos e 
quarenta e seis reais e sessenta centavos). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de 
maio de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 198/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: RESTART 
COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI, CNPJ nº 35.658.074/0001-02. OBJETO: Aquisição de 
materiais e equipamentos, em atendimento às demandas da Vigilância Sanitária da Secretaria 
Municipal de Saúde, deste município. VALOR TOTAL: R$ 15.546,60 (quinze mil e quinhentos e 
quarenta e seis reais e sessenta centavos). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de 
maio de 2022. 

Ano 11 - 08/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1313 - PÁGINA 42

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 



ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 048/2022 – Objetivando a prestação de serviços de assessoria e 
acompanhamento técnico na área arquitetura em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal 
de Obras deste Município. Lança-se o Ato Formal para a contratação de RODRIGO BOMFIM 
FERNANDES ARQUITETURA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 
23.740.320/0001-83, situada na Rua Ranulfo Costa, S/N, São Cristóvão, Caculé - BA, CEP 46.300-000. 
Valor global da Dispensa: R$ 5.720,00 (cinco mil e setecentos e vinte reais). Comissão Permanente de 
Licitação – 01 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 048/2022 – Objetivando a prestação de serviços de assessoria e 
acompanhamento técnico na área arquitetura em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal 
de Obras deste Município. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de RODRIGO BOMFIM 
FERNANDES ARQUITETURA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 
23.740.320/0001-83, situada na Rua Ranulfo Costa, S/N, São Cristóvão, Caculé - BA, CEP 46.300-000. 
Valor global da Dispensa: R$ 5.720,00 (cinco mil e setecentos e vinte reais), constante do respectivo
Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022, devendo ser celebrado o contrato com: 
RODRIGO BOMFIM FERNANDES ARQUITETURA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o 
respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 
62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 01 de 
fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 048/2022 – Objeto: Prestação de serviços de assessoria e acompanhamento técnico na área 
arquitetura em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste Município, 
HOMOLOGA o presente processo para a contratação de RODRIGO BOMFIM FERNANDES 
ARQUITETURA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 23.740.320/0001-83,
situada na Rua Ranulfo Costa, S/N, São Cristóvão, Caculé - BA, CEP 46.300-000. A Comissão 
Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista
o Valor Global da Dispensa: R$ 5.720,00 (cinco mil e setecentos e vinte reais). Caculé, 01 de fevereiro
de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 198-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: RODRIGO 
BOMFIM FERNANDES ARQUITETURA, CNPJ nº 23.740.320/0001-83. OBJETO: Prestação de 
serviços de assessoria e acompanhamento técnico na área arquitetura em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste Município. VALOR TOTAL: R$ 5.720,00 (cinco 
mil e setecentos e vinte reais). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de março de
2022. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 198-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: RODRIGO 
BOMFIM FERNANDES ARQUITETURA, CNPJ nº 23.740.320/0001-83. OBJETO: Prestação de 
serviços de assessoria e acompanhamento técnico na área arquitetura em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste Município. VALOR TOTAL: R$ 5.720,00 (cinco 
mil e setecentos e vinte reais). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de março de
2022. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 049/2022 – Objetivando a locação de espaço (outdoor) a ser utilizado para 
fins publicitários, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias, deste município. Lança-se
o Ato Formal para a contratação de FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DIAS, pessoa física, Inscrita no
CPF sob o n° 020.141.795-22, residente na Av. Engenheiro Artur Castilho, 275 Z, Centro, Caculé - BA,
CEP 46.300-000. Valor global da Dispensa: R$ 13.904,00 (treze mil e novecentos e quatro reais).
Comissão Permanente de Licitação – 02 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro -
Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 049/2022 – Objetivando a locação de espaço (outdoor) a ser utilizado para 
fins publicitários, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias, deste município. O prefeito 
lança o Ato Formal para a contratação de FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DIAS, pessoa física, 
Inscrita no CPF sob o n° 020.141.795-22, residente na Av. Engenheiro Artur Castilho, 275 Z, Centro, 
Caculé - BA, CEP 46.300-000. Valor global da Dispensa: R$ 13.904,00 (treze mil e novecentos e quatro 
reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022, devendo ser 
celebrado o contrato com: FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DIAS. Publique-se no local de costume. 
Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na 
forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do 
Prefeito, 02 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 049/2022 – Objeto: Locação de espaço (outdoor) a ser utilizado para fins publicitários, em 
atendimento às necessidades das diversas Secretarias, deste município, HOMOLOGA o presente 
processo para a contratação de FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DIAS, pessoa física, Inscrita no CPF
sob o n° 020.141.795-22, residente na Av. Engenheiro Artur Castilho, 275 Z, Centro, Caculé - BA, CEP 
46.300-000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas 
cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 13.904,00 (treze mil e novecentos e quatro 
reais). Caculé, 02 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 198-6/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DIAS, CPF nº 020.141.795-22. OBJETO: Locação de espaço 
(outdoor) a ser utilizado para fins publicitários, em atendimento às necessidades das diversas 
Secretarias, deste município. VALOR TOTAL: R$ 13.904,00 (treze mil e novecentos e quatro reais).
ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 198-6/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DIAS, CPF nº 020.141.795-22. OBJETO: Locação de espaço 
(outdoor) a ser utilizado para fins publicitários, em atendimento às necessidades das diversas 
Secretarias, deste município. VALOR TOTAL: R$ 13.904,00 (treze mil e novecentos e quatro reais).
ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 050/2022 – Objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos dos Postos de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas, em 
atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Lança-se o Ato Formal 
para a contratação de IVANILDO BARBOZA PEREIRA 07201836501, pessoa jurídica de direito privado, 
Inscrita no CNPJ sob o n° 41.583.891/0001-33, situada na Rua Getúlio Vargas, 158, Centro, Caculé -
BA, CEP 46.300-000 . Valor global da Dispensa: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Comissão Permanente 
de Licitação – 03 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 050/2022 – Objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos dos Postos de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas, em 
atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. O prefeito lança o Ato
Formal para a contratação de IVANILDO BARBOZA PEREIRA 07201836501, pessoa jurídica de direito 
privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 41.583.891/0001-33, situada na Rua Getúlio Vargas, 158, Centro, 
Caculé - BA, CEP 46.300-000 . Valor global da Dispensa: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), constante do 
respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022, devendo ser celebrado o contrato com: 
IVANILDO BARBOZA PEREIRA 07201836501. Publique-se no local de costume. Celebre-se o 
respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 
62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de 
fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 050/2022 – Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 
dos Postos de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas, em atendimento às demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde, deste município, HOMOLOGA o presente processo para a contratação
de IVANILDO BARBOZA PEREIRA 07201836501, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ
sob o n° 41.583.891/0001-33, situada na Rua Getúlio Vargas, 158, Centro, Caculé - BA, CEP 46.300-
000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas
cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Caculé, 03 de
fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 199-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: IVANILDO 
BARBOZA PEREIRA 07201836501, CNPJ nº 41.583.891/0001-33. OBJETO: Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Postos de Saúde e Centro de 
Especialidades Odontológicas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste 
município. VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2022. 
VIGÊNCIA: 30 de junho de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 199-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: IVANILDO 
BARBOZA PEREIRA 07201836501, CNPJ nº 41.583.891/0001-33. OBJETO: Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Postos de Saúde e Centro de 
Especialidades Odontológicas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste 
município. VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2022. 
VIGÊNCIA: 30 de junho de 2022. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 051/2022 – Objetivando a confecção de 330 Bolsas para serem entregues 
aos professores da rede pública Municipal para ano letivo 2022, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município. Lança-se o Ato Formal para a contratação 
de COMERCIAL VIRTUDE DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
Inscrita no CNPJ sob o n° 34.407.912/0001-02, situada na Pç. Deoclides Cardoso, 256, Centro, Caculé -
BA, CEP 46.300-000. Valor global da Dispensa: R$ 3.960,00 (três mil e novecentos e sessenta reais).
Comissão Permanente de Licitação – 17 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro -
Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 051/2022 – Objetivando a confecção de 330 Bolsas para serem entregues 
aos professores da rede pública Municipal para ano letivo 2022, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município. O prefeito lança o Ato Formal para a 
contratação de COMERCIAL VIRTUDE DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 34.407.912/0001-02, situada na Pç. Deoclides Cardoso, 256, 
Centro, Caculé - BA, CEP 46.300-000. Valor global da Dispensa: R$ 3.960,00 (três mil e novecentos e 
sessenta reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, devendo 
ser celebrado o contrato com: COMERCIAL VIRTUDE DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI.
Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às 
formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela
Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 17 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito 
Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 051/2022 – Objeto: Confecção de 330 Bolsas para serem entregues aos professores da rede pública 
Municipal para ano letivo 2022, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura deste município, HOMOLOGA o presente processo para a contratação de COMERCIAL 
VIRTUDE DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ
sob o n° 34.407.912/0001-02, situada na Pç. Deoclides Cardoso, 256, Centro, Caculé - BA, CEP 46.300-
000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas
cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 3.960,00 (três mil e novecentos e sessenta
reais). Caculé, 17 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 231-4/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
COMERCIAL VIRTUDE DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI, CNPJ nº 34.407.912/0001-02.
OBJETO: Confecção de 330 Bolsas para serem entregues aos professores da rede pública Municipal 
para ano letivo 2022, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
deste município. VALOR TOTAL: R$ 3.960,00 (três mil e novecentos e sessenta reais).
ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de março de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 231-4/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
COMERCIAL VIRTUDE DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI, CNPJ nº 34.407.912/0001-02.
OBJETO: Confecção de 330 Bolsas para serem entregues aos professores da rede pública Municipal 
para ano letivo 2022, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
deste município. VALOR TOTAL: R$ 3.960,00 (três mil e novecentos e sessenta reais).
ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de março de 2022. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto 
da Dispensa de Licitação Nº 052/2022 – Objetivando a confecção de quatro mil sacolas de TNT 
personalizadas, destinadas ao alunos da rede pública Municipal para ano letivo 2022, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município. Lança-se o Ato Formal 
para a contratação de ASSOCIACAO DE COSTUREIRAS E COSTUREIROS DA COMUNIDADE DE 
ALECRIM, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 20.390.697/0001-61, situada na 
Fazenda Alecrim, S/N, Zona Rural, Caculé - BA, CEP 46.300-000. Valor global da Dispensa: R$ 
12.000,00 (doze mil reais). Comissão Permanente de Licitação – 25 de fevereiro de 2022. Breno 
Calasans Costa Ribeiro - Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato 
da Dispensa de Licitação Nº 052/2022 – Objetivando a confecção de quatro mil sacolas de TNT 
personalizadas, destinadas ao alunos da rede pública Municipal para ano letivo 2022, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município. O prefeito lança o Ato
Formal para a contratação de ASSOCIACAO DE COSTUREIRAS E COSTUREIROS DA 
COMUNIDADE DE ALECRIM, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 
20.390.697/0001-61, situada na Fazenda Alecrim, S/N, Zona Rural, Caculé - BA, CEP 46.300-000. Valor 
global da Dispensa: R$ 12.000,00 (doze mil reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 052/2022, devendo ser celebrado o contrato com: ASSOCIACAO DE COSTUREIRAS E 
COSTUREIROS DA COMUNIDADE DE ALECRIM. Publique-se no local de costume. Celebre-se o 
respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 
62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 25 de 
fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 052/2022 – Objeto: Confecção de quatro mil sacolas de TNT personalizadas, destinadas ao alunos da 
rede pública Municipal para ano letivo 2022, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura deste município, HOMOLOGA o presente processo para a contratação de
ASSOCIACAO DE COSTUREIRAS E COSTUREIROS DA COMUNIDADE DE ALECRIM, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 20.390.697/0001-61, situada na Fazenda Alecrim, 
S/N, Zona Rural, Caculé - BA, CEP 46.300-000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu 
Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 12.000,00 
(doze mil reais). Caculé, 25 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 248/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
ASSOCIACAO DE COSTUREIRAS E COSTUREIROS DA COMUNIDADE DE ALECRIM, CNPJ nº 
20.390.697/0001-61. OBJETO: Confecção de quatro mil sacolas de TNT personalizadas, destinadas 
ao alunos da rede pública Municipal para ano letivo 2022, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município. VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil 
reais). ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de março de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 248/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
ASSOCIACAO DE COSTUREIRAS E COSTUREIROS DA COMUNIDADE DE ALECRIM, CNPJ nº 
20.390.697/0001-61. OBJETO: Confecção de quatro mil sacolas de TNT personalizadas, destinadas 
ao alunos da rede pública Municipal para ano letivo 2022, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município. VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil 
reais). ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de março de 2022. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - FMS

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e 
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 036/2022 – FMS, ADJUDICA o objeto, objetivando a prestação serviços na realização 
de consultas em Ortopedia e Triagem, de acordo com os anexos (tabelas) de procedimentos/serviços, 
de preços e de referência do Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS, em atendimento às 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Mediante exposto lanço ato formal 
para a contratação direta com MEDICINA ESPECIALIZADA DE CACULE LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.443.914/0001-60, com endereço comercial na Pç. Miguel 
Fernandes, 37, Centro, Caculé-Bahia - CEP 46.300.000. Valor global estimado do objeto Adjudicado 
é de: R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com a tabela municipal constante no respectivo Edital 
de Credenciamento nº 004/2021-FMS. Comissão Permanente de Licitação, 24 de fevereiro de 2022. 
Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - FMS

A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25 
Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações, torna público 
a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 036/2022 - FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem 
FORMALIZAR a INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta 
com MEDICINA ESPECIALIZADA DE CACULE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.443.914/0001-60, com endereço comercial na Pç. Miguel Fernandes, 37, Centro, 
Caculé-Bahia - CEP 46.300.000. OBJETO: Prestação serviços na realização de consultas em 
Ortopedia e Triagem, de acordo com os anexos (tabelas)  de procedimentos/serviços, de preços e de 
referência do Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS, em atendimento às demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Valor global estimado do objeto para contratação é 
de: R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com a tabela municipal constante no respectivo Edital de 
Credenciamento nº 004/2021-FMS, constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 
Nº 036/2022 - FMS, devendo ser celebrado o contrato com: MEDICINA ESPECIALIZADA DE 
CACULE LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta 
foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2022. Pedro Dias 
da Silva - Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - FMS

O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar 
nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 036/2022 – FMS, 
objetivando a prestação serviços na realização de consultas em Ortopedia e Triagem, de acordo com 
os anexos (tabelas)  de procedimentos/serviços, de preços e de referência do Edital de 
Credenciamento nº 004/2021-FMS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde,
deste município. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o 
processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com MEDICINA 
ESPECIALIZADA DE CACULE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
22.443.914/0001-60, com endereço comercial na Pç. Miguel Fernandes, 37, Centro, Caculé-Bahia -
CEP 46.300.000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as 
medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global estimado do objeto de: R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
de acordo com a tabela municipal constante no respectivo Edital de Credenciamento nº 004/2021-
FMS. Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 247-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - FMS.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30. 
CONTRATADO: MEDICINA ESPECIALIZADA DE CACULE LTDA, CNPJ nº 22.443.914/0001-60. 
OBJETO: Prestação serviços na realização de consultas em Ortopedia e Triagem, de acordo com 
os anexos (tabelas)  de procedimentos/serviços, de preços e de referência do Edital de 
Credenciamento nº 004/2021-FMS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde, deste município. VALOR TOTAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com a tabela 
municipal constante no respectivo Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS. ASSINATURA: 24 
de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de março de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 247-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - FMS.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30. 
CONTRATADO: MEDICINA ESPECIALIZADA DE CACULE LTDA, CNPJ nº 22.443.914/0001-60. 
OBJETO: Prestação serviços na realização de consultas em Ortopedia e Triagem, de acordo com 
os anexos (tabelas)  de procedimentos/serviços, de preços e de referência do Edital de 
Credenciamento nº 004/2021-FMS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde, deste município. VALOR TOTAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com a tabela 
municipal constante no respectivo Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS. ASSINATURA: 24 
de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de março de 2022. 
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 192-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - ME, CNPJ nº 
23.840.148/0001-30. OBJETO: Prestação de serviços gráficos e comunicação visual em 
atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município, conforme descrições da 
Ata de Registro de Preços nº 042/2021 do Edital Pregão Presencial nº 015/2021. VALOR 
TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA:
31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 192-2/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: CLEUSA DA SILVA PEREIRA, CPF nº 465.666.195-34. 
OBJETO: Fornecimento de refeições (ALIMENTAÇÃO NO KG), para atender a todas as 
secretarias do Município, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 025/2021 do 
Edital Pregão Presencial nº 014/2021. VALOR TOTAL: R$ 17.400,00 (dezessete mil e 
quatrocentos reais). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 
2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 192-3/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: LUCIENE XAVIER LOPES, CPF nº 499.956.695-87. 
OBJETO: Fornecimento de refeições ‘zona rural’ (MARMITEX), para atender a todas as 
secretarias do Município, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 027/2021 do 
Edital Pregão Presencial nº 014/2021. VALOR TOTAL: R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos 
reais). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 192-4/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: ANELITO PEREIRA LEITE, CNPJ nº 22.868.557/0001-
81. OBJETO: Fornecimento de refeições (PRATO FEITO), para atender a todas as secretarias
do Município, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 023/2021 do Edital Pregão
Presencial nº 014/2021. VALOR TOTAL: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).
ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.

Ano 11 - 08/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1313 - PÁGINA 70

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 



EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 197/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
CACTOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ nº 20.795.839/0001-70. OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica visando a execução de serviços mediante a locação de maquinas 
pesadas e por hora trabalhadas para atender às demandas da Secretaria de Obras e 
Saneamento deste Município. VALOR TOTAL: R$ 375.960,00 (trezentos e setenta e cinco mil e 
novecentos e sessenta reais). ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de 
dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 199/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
MACIEL SANTOS COMERCIO COMUNICACOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 
06.299.610/0001-14. OBJETO: Prestação de serviços de implantação de pintura de sinalização 
viária nas Ruas do Município de Caculé em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras e Saneamento deste Município, conforme descrições da Ata de Registro de 
Preços nº 037/2021 do Edital Pregão Presencial nº 018/2021. VALOR TOTAL: R$ 83.490,00 
(oitenta e três mil e quatrocentos e noventa reais). ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2022. 
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 201/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: YBYPLAST FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E MÓVEIS 
EIRELI, CNPJ nº 09.102.295/0001-81. OBJETO: Aquisição de móveis para escritório e 
eletrodomésticos em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, 
conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 049/2021 do Edital Pregão Presencial nº 
023/2021. VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). ASSINATURA: 03 de fevereiro de 
2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 213/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.878.572/0001-82. 
CONTRATADO: REDE INOVA LTDA, CNPJ nº 19.455.124/0001-90. OBJETO: Aquisição de 
fórmulas infantis, para doação às crianças que se encontram em estado de vulnerabilidade social 
deste Município, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 014/2021 do Edital Pregão 
Presencial nº 008/2021. VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). ASSINATURA: 09
de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 214/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30. CONTRATADO:
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 
15.229.287/0001-01. OBJETO: Aquisição de material odontológico, insumos hospitalares, 
medicamentos e equipamentos instrumentais em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do 
Pregão Eletrônico nº 013/2021 e ata de registro de preços nº 032/2021. VALOR TOTAL: R$
40.000,00 (quarenta mil reais). ASSINATURA: 09 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de 
dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 216/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30. CONTRATADO:
BA DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ nº 04.599.440/0001-68. OBJETO: Aquisição de material 
odontológico, insumos hospitalares, medicamentos e equipamentos instrumentais em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, de acordo com 
as especificações constantes no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 e ata de registro de 
preços nº 033/2021. VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais). ASSINATURA: 09 de 
fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 217/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: INDYARA PEREIRA DA SILVA 03551913501, CNPJ nº 
34.145.509/0001-44. OBJETO: Fornecimento de refeições (COMERCIAL), para atender a todas 
as secretarias do Município, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 022/2021 do 
Edital Pregão Presencial nº 014/2021. VALOR TOTAL: R$ 32.400,00 (trinta e dois e 
quatrocentos reais). ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 
2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 219/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, 
CNPJ nº 13.932.885/0001-09. OBJETO: Aquisição de móveis para escritório e eletrodomésticos 
em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, conforme descrições 
da Ata de Registro de Preços nº 050/2021 do Edital Pregão Presencial nº 023/2021. VALOR 
TOTAL: R$ 8.640,00 (oito mil e seiscentos e quarenta reais). ASSINATURA: 14 de fevereiro de 
2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 229-5/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: INDYARA PEREIRA DA SILVA 03551913501, CNPJ nº 
34.145.509/0001-44. OBJETO: Prestação de serviços na confecção de camisas de malha e 
tecidos em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, conforme 
descrições da Ata de Registro de Preços nº 038/2021 do Edital Pregão Presencial nº 020/2021. 
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). ASSINATURA: 15 de fevereiro de 2022. 
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 200/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: JOSE NEVES FERREIRA -ME, CNPJ nº 
01.589.296/0001-90. OBJETO: Aquisição futura/eventual de gêneros alimentícios, em 
atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, de acordo com as 
especificações constantes no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 005/2022 - SRP e Ata de Registro 
de Preços nº 008/2022. VALOR TOTAL: Referente aos lotes 01 e 02 é de R$ 60.000,0 (sessenta 
mil reais). ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 210/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: F. 
RIBEIRO BRITO EPP, CNPJ nº 19.913.591/0001-16. OBJETO: Confecção de cadernos, 
agendas e garrafas personalizadas e aquisição de materiais de expediente, destinados a compor 
o kit escolar dos professores da rede municipal de ensino no ano letivo de 2022, em atendimento
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme condições,
especificações e quantidades constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022, referente
ao Lote 01. VALOR TOTAL: R$ 11.998,80 (onze mil e novecentos e noventa e oito reais e oitenta
centavos). ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 211/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.682.975/0001-51. CONTRATADO:
GRAFICA CAETITE LTDA, CNPJ nº 19.913.591/0001-16. OBJETO: Confecção de cadernos, 
agendas e garrafas personalizadas e aquisição de materiais de expediente, destinados a compor 
o kit escolar dos professores da rede municipal de ensino no ano letivo de 2022, em atendimento
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme condições,
especificações e quantidades constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022, referente
ao Lote 02. VALOR TOTAL: R$ 6.765,00 (seis mil e setecentos e sessenta e cinco reais).
ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 212/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 26.824.426/0001-53. OBJETO: Confecção 
de cadernos, agendas e garrafas personalizadas e aquisição de materiais de expediente, 
destinados a compor o kit escolar dos professores da rede municipal de ensino no ano letivo de 
2022, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, 
conforme condições, especificações e quantidades constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 
003/2022, referente ao Lote 04. VALOR TOTAL: R$ 14.784,00 (quatorze mil e setecentos e 
oitenta e quatro reais). ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 
2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 230/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: VGS TELECOMUNICACOES EIRELI, CNPJ nº 
12.664.949/0001-75. OBJETO: Fornecimento de serviços de internet trânsito de dados IP (link 
dedicado) full duplex fibra ótica para atender as secretarias Municipais de Caculé, de acordo com 
especificações e detalhamento, contidos no Termo de Referência Anexo I, Anexo I-A e Anexo I-
B, e demais anexos do edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022. VALOR TOTAL: R$ 100.000,00 
(cem mil reais), sendo que o valor mensal será de  R$ 9.090,91 (nove mil e noventa reais e 
noventa e um centavos). ASSINATURA: 16 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro 
de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 232/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.682.975/0001-51. CONTRATADO:
GRAFICA CAETITE LTDA, CNPJ nº 19.913.591/0001-16. OBJETO: Contratação de empresa 
(as) para a confecção de cadernos e agendas personalizadas e aquisição de materiais de 
expediente, destinados a compor o kit escolar dos alunos da rede municipal de ensino no ano 
letivo de 2022, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste 
município, conforme condições, especificações e quantidades constantes no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 008/2022 e seus anexos, referente ao Lote 01. VALOR TOTAL: R$ 113.498,00 
(cento e treze mil e quatrocentos e noventa e oito reais). ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2022. 
VIGÊNCIA: 30 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 233/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.682.975/0001-51. CONTRATADO: CID
GONCALVES DE FIGUEIREDO, CNPJ nº 01.785.554/0001-04. OBJETO: Contratação de 
empresa (as) para a confecção de cadernos e agendas personalizadas e aquisição de materiais 
de expediente, destinados a compor o kit escolar dos alunos da rede municipal de ensino no ano 
letivo de 2022, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste 
município, conforme condições, especificações e quantidades constantes no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 008/2022 e seus anexos, referente ao Lote 02. VALOR TOTAL: R$ 71.726,00 
(setenta e um mil e setecentos e vinte e seis reais). ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2022. 
VIGÊNCIA: 30 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 234/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.682.975/0001-51. CONTRATADO:
CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA DE SERROLÂNDIA – EI - ME, CNPJ nº 40.557.554/0001-
09. OBJETO: Contratação de empresa (as) para a confecção de cadernos e agendas
personalizadas e aquisição de materiais de expediente, destinados a compor o kit escolar dos
alunos da rede municipal de ensino no ano letivo de 2022, em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme condições, especificações e
quantidades constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2022 e seus anexos, referente ao
Lote 03. VALOR TOTAL: R$  21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). ASSINATURA: 18
de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 30 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 216-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.682.975/0001-51. CONTRATADO:
MERENQUALY COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ nº 07.958.307/0001-49. 
OBJETO: Aquisição futura/eventual de merenda escolar, em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, deste município, de acordo com as especificações constantes 
no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 006/2022 - SRP e Ata de Registro de Preços nº 009/2022. 
VALOR TOTAL: de R$ 470.695,95 (quatrocentos e setenta mil e seiscentos e noventa e cinco 
reais e noventa e cinco centavos). ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de 
dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 216-2/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.682.975/0001-51. CONTRATADO:
CEREALISTA COELHO LTDA, CNPJ nº 13.757.042/0001-13. OBJETO: Aquisição 
futura/eventual de merenda escolar, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, deste município, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do 
Pregão Eletrônico nº 006/2022 - SRP e Ata de Registro de Preços nº 010/2022. VALOR TOTAL:
R$ 293.970,00 (duzentos e noventa e três mil e novecentos e setenta reais). ASSINATURA: 10 
de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 216-3/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.682.975/0001-51. CONTRATADO:
ARIVALDO GONCALVES SANTANA, CNPJ nº 22.140.376/0001-34. OBJETO: Aquisição 
futura/eventual de merenda escolar, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, deste município, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do 
Pregão Eletrônico nº 006/2022 - SRP e Ata de Registro de Preços nº 011/2022. VALOR TOTAL:
R$ 36.073,60 (trinta e seis mil e setenta e três reais e sessenta centavos). ASSINATURA: 10 de 
fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 194/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
CRISTIANA PRADO ALVES, CNPJ nº 17.335.112/0001-04. OBJETO: Contratação de empresa 
para prestação de serviços no apoio, acompanhamento e suporte na área de licitações deste 
Município, bem como apoio, acompanhamento e suporte na realização SRP – Sistema de 
Registro de Preços e suporte, apoio, acompanhamento ao Pregão Eletrônico e Serviços de 
alimentação do SIGA da parte de licitações e contratos, conforme Edital do Pregão Presencial 
Nº. 003/2022 e seus anexos. VALOR TOTAL: $ 82.500,00  (oitenta e dois mil e quinhentos reais). 
ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 198-5/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: ARIVALDO GONCALVES SANTANA ME, CNPJ nº 
22.140.376/0001-34. OBJETO: Aquisição de produtos diversos de padaria, em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias municipais, em atendimento as necessidades das 
diversas secretarias deste Município, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 
006/2022 do Edital Pregão Presencial nº 001/2022. VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais). ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 231/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - ME, CNPJ nº 23.840.148/0001-30. OBJETO: Aquisição de 
uniformes escolares padronizados destinados aos alunos da rede municipal de ensino, para o 
período letivo de 2022, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação de 
Caculé, de acordo com as especificações constantes no Edital do Pregão Presencial nº 
007/2022. VALOR TOTAL: R$ 64.599,97 (sessenta e quatro mil e quinhentos e noventa e nove 
reais e noventa e sete centavos). ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de 
dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 246/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: CEREALISTA COELHO LTDA, CNPJ nº 
13.757.042/0001-13. OBJETO: Aquisição de material de limpeza, em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias deste Município, conforme descrições da Ata de Registro 
de Preços nº 016/2022 do Edital Pregão Presencial nº 008/2022. VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais). ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 
2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 247/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: JOSE NEVES FERREIRA - ME, CNPJ nº 
01.589.296/0001-90. OBJETO: Aquisição de material de limpeza, em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias deste Município, conforme descrições da Ata de Registro 
de Preços nº 017/2022 do Edital Pregão Presencial nº 008/2022. VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 
2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 231-2/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
DETIANE DE SOUZA ARAUJO BRITO CALCADOS, CNPJ nº 31.868.927/0001-71. OBJETO:
Aquisição de materiais esportivos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 014/2022 do Edital 
Pregão Presencial nº 006/2022. VALOR TOTAL: R$ 62.739,90 (sessenta e dois mil e setecentos 
e trinta e nove reais e noventa centavos). ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA:
31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 231-3/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
OLYMPIA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA, CNPJ nº 37.480.420/0001-22. OBJETO:
Aquisição de materiais esportivos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 015/2022 do Edital 
Pregão Presencial nº 006/2022. VALOR TOTAL: R$ 55.250,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos 
e cinquenta reais). ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 
2022.

EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 231-3/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
OLYMPIA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA, CNPJ nº 37.480.420/0001-22. OBJETO:
Aquisição de materiais esportivos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 015/2022 do Edital 
Pregão Presencial nº 006/2022. VALOR TOTAL: R$ 55.250,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos 
e cinquenta reais). ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 
2022.

Ano 11 - 08/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1313 - 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 



PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉÉ 

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

EXTRATO DE CONTRATOS DE FEVEREIRO DE 2022

NOME– OBJETO CONTRATO VALOR PRAZO MODALIDADE 
LICITAÇÃO

Kaythmires Coelho Fernandes. 
Prestação de serviços como 
Pedagoga Equipe Multidisciplinar do 
SERPAI, carga horária 40 horas 
semanais.

195/2022 R$ 28.424,00

01/02/2022 até 
31/12/2022 Não se aplica

Julia Costa Rodrigues. Prestação de 
serviços como Farmacêutica 
atuando na Farmácia básica neste 
município, Com carga horária de 
40h semanais.

196/2022 R$ 30.954,00

01/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Thais Daniela Afonso Carinhanha. 
Prestação de serviços como 
enfermeira, COREN BA (000562731)

198-2/222 R$ 35.200,00 01/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Eloisa Barbosa Santana. Prestação
de serviço de Marcação de 
Consultas na Capital, 
acompanhamento de pacientes, 
entrega de material em laboratório, 
providenciar entrega de documentos 
de contas médicas e outras 
atividades necessárias 
correlacionadas à Secretaria de 
Saúde deste Município.

198-3/2022 R$ 2.186,00

01/02/2022 
até28/02/2022

Não se aplica

Dayanne Karen Gonçalves Barbosa.
Prestação de serviços como técnica 
enfermagem COREN 7703/2021, no
gripário Municipal neste município.

206/2022

R$ 13.332,00
01/02/2022 até 

31/12/2022

Não se aplica

Emanuelly de Cássia Neves 
Sapucaia Azevedo. Prestação de 
serviços como  Assistente Social 
Com carga horária de 40 horas 
semanais no Caps. I neste 
Município.

207/2022 R$ 2.584,00

01/02/2022 até 
28/02/2022

Não se aplica

Gabriela Pereira Dos Reis. Prestação
de serviços como Fisioterapeuta nº 
do Crefito 167722-F, visando a 
melhoria na qualidade do 
atendimento as Pessoas com 
Deficiência na APAE 30 Horas neste 
município.

220/2022 R$ 30.009,35

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Sebastião Pinheiro da Silva. 
Prestação de serviços de motorista 
de Ônibus, para transportar alunos 
do Ensino municipal deste Município, 
a disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

221/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Carlos Silva da Rocha. Prestação de 
serviços de motorista de Ônibus, 
para transportar alunos do Ensino 
municipal deste Município, a 
disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

222/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Durvalino Roberto de Aguiar.
Prestação de serviços de motorista 
de Ônibus, para transportar alunos 
do Ensino municipal deste Município, 
a disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

223/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica
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Marco Antonio Carvalho Guimarães.
Prestação de serviços de motorista 
de Ônibus, para transportar alunos 
do Ensino municipal deste Município, 
a disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

224/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Josimar Lima De Almeida Prestação
de serviços de motorista de Ônibus, 
para transportar alunos do Ensino 
municipal deste Município, a 
disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

225/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Arnaldo Cunha Silveira. Prestação
de serviços de motorista de 
Ônibus, para transportar alunos 
do Ensino municipal deste 
Município, a disposição da 
Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura.

226/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Romário Soares Teixeira.
Prestação de serviços de 
motorista de Ônibus, para 
transportar alunos do Ensino 
municipal deste Município, a 
disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

227/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Gileide Alves Dias. Prestação de 
serviços de motorista de Ônibus, 
para transportar alunos do Ensino 
municipal deste Município, a 
disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

228/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Esmar Rodrigues dos Santos.
Prestação de serviços de 
motorista de Ônibus, para 
transportar alunos do Ensino 
municipal deste Município, a 
disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

229/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Edilson Francisco de Souza.
Prestação de serviços de 
motorista de Ônibus, para 
transportar alunos do Ensino 
municipal deste Município, a 
disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

229-1/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Roberto Paes de Almeida. Prestação
de serviços de motorista de Ônibus, 
para transportar alunos do Ensino 
municipal deste Município, a 
disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

229-2/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Itamar Pinheiro Guimarães.
Prestação de serviços de motorista 
de Ônibus, para transportar alunos 
do Ensino municipal deste Município, 
a disposição da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

229-3/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Gilvan Bonfim de Souza. Prestação
de serviços de motorista de Ônibus 
para transportar alunos do Ensino 
municipal deste município a 
disposição da secretaria Municipal 
de Educação e Cultura. 

229-4/2022 R$ 12.906,80

14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica
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IVANI SOUZA COUTINHO.
Prestação de serviço de
PROFESSORA Nível III, na Escola 
Municipal Josefina Santos,suprindo a 
necessidade da escola numa carga 
horária de 20 semanais.

229-5/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

ELISÂNGELA APARECIDA PRATES 
ALMEIDA.  Prestação de serviço 
como PROFESSORA nível II local 
Escola Eleutério Tavares para 
Suprir a necessidade, com carga 
horária de 20 horas.

229-6/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

JANRD CARDOSO SILVA. Prestação
de serviço como PROFESSOR nível 
II local Escola Dona Julia para 
Suprir a necessidade, com carga 
horária de 20 horas.

229-7/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Verônica Souza Silva Oliveira.
Prestação de serviço de 
PROFESSORA Nível III, no Colégio 
Municipal Vespasiano Filho para
suprir a necessidade com carga 
horária de 20 horas.

229-8/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Maria Lígia Castro Neri. Prestação
de serviço de PROFESSORA Nível 
III, no Colégio Municipal Eleutério 
Tavares suprindo a necessidade da 
escola, numa carga horária de 20 
horas semanais.

229-9/2022 R$ 18.907,78. 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Rosenilde Xavier Lopes. Prestação
de serviço como PROFESSORA 
nível II local Centro de Educação 
Infantil Professor Silvio Viana, 
para Suprir a necessidade, com 
carga horária de 20 horas.

229-10/2022 R$ 18.223,06. 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Clévia Freitas da Rocha Correia 
Afonso. Prestação de serviço como 
PROFESSORA nível II local Colégio 
Municipal Professor Vespasiano 
Filho, para Suprir a necessidade, 
com carga horária de 20 horas.

229-11/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Raiana Souza Santos. Prestação
de serviço como PROFESSORA 
nível II local Escola Municipal Ana 
Teixeira, para Suprir a 
necessidade, com carga horária 
de 20 horas.

229-12/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Lislaine Souza Dias. Prestação de 
serviço como PROFESSORA nível II 
local Professor Vespasiano Filho, 
para Suprir a necessidade, com 
carga horária de 20 horas,

229-13/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Lislane Sousa Oliveira Prestação de 
serviço de PROFESSORA nível I para 
suprir a necessidade do Núcleo  
Florescer com carga horária de 20 
horas neste Município.

229-14/2022 R$ 16.047,27 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Luciano Alves de Brito Prestação de 
serviço como PROFESSOR nível II 
local Escola Municipal Eleutério 
Tavares para Suprir a necessidade, 
com carga horária de 20 horas

229-15/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Márcia Rodrigues Muniz Prestação
de serviço de PROFESSORA Nível 
III, na Creche Municipal Vereador 

229-18/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica
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Tadeu Martins Rocha suprindo a 
necessidade da escola, numa carga 
horária de 20 horas semanais.
Jessica Vanderleia Mota dos Anjos. 
Prestação de serviço como
PROFESSORA nível III para suprir a 
necessidade da escola municipal 
Vespasiano Filho, numa carga 
horária de 20 horas semanais.

229-19/2022 R$ 18.907,79 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Lilia Aparecida Rocha dos Santos 
Brito. Prestação de serviço como
PROFESSORA nível III para suprir a 
necessidade da escola municipal 
Vespasiano Filho, numa carga 
horária de 20 horas.

229-20/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Regiane Dias Cardoso. Prestação de 
serviço de PROFESSORA nível III 
para suprir a necessidade da escola 
Vespasiano Filho, numa carga 
horária de 20 horas.

229-21/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Erica Batista Figueredo da Silva. 
Prestação de serviço de Professora 
nível III, no Colégio Municipal 
Professor Vespasiano Filho, para 
suprir a necessidade da escola numa 
carga horária de 20 horas semanais.

229-22/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Claudia Aparecida Coutinho Novaes. 
Prestação de serviço como 
PROFESSORA nível III para suprir a 
necessidade da escola Vespasiano 
Filho, numa carga horária de 20 
horas.

229-23/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Suzana Santos da Silva Guimarães.
Prestação de serviço de Professora 
nível I, no Colégio Professor 
Vespasiano Filho, para suprir a 
necessidade da escola numa carga 
horária de 20 horas semanais.

229-24/2022 R$ 16.047,27 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Deuzélia Souza Coutinho. Prestação
de serviço como PROFESSORA nível  
II, Colégio Municipal Professor 
Vespasiano Filho.

229-25/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Edilene da Silva Nunes. Prestação
de serviço como PROFESSORA nível
II na Escola Antonio Doná, para 
Suprir a necessidade da escola 
numa carga horária de 20 horas.

229-26/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

VALERIA PALMEIRA SOUZA. 
Prestação de serviço como 
PROFESSORA nível II para suprir a 
necessidade da escola municipal 
Antonio Doná, numa carga horária 
de 20 horas.

229-27/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

TÂMARA SOUZA GUIMARAES.  
Prestação de serviço como 
PROFESSORA nível II no Colégio 
Municipal Vespasiano Filho, para 
Suprir a necessidade da escola 
numa carga horária de 20 horas.

229-28/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Elismendes Freitas Azevedo 
Teixeira.  Prestação de serviço como 
PROFESSORA nível III na Escola 
Padre Antonio Doná, para Suprir a 
necessidade da escola numa carga 
horária de 20 horas.

229-29/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica
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Poliana dos Santos Pereira.
Prestação de serviço de Professora 
nível II, no Colégio Municipal 
Antônio Doná, para suprir a 
necessidade da escola numa carga 
horária de 20 horas semanais.

229-30/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Luciana Marques da Cruz Lisboa.
Prestação de serviço de 
PROFESSORA nível I para suprir a 
necessidade da escola Eleotério 
Tavares neste Município, numa 
carga horária de 20 horas.

229-31/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Jeane Cristina Novais Miranda.
Prestação de serviço como 
PROFESSORA nível II para suprir a 
necessidade da escola municipal 
Eleutério Tavares, numa carga 
horária de 20 horas.

229-32/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Flávio Cássio da Silva Pereira.
Prestação de serviço de PROFESSOR 
nível II no Colégio Municipal Dr. 
Antonio Muniz para suprir a 
necessidade da escola  numa carga 
horária de 20 horas.

229-33/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Gercivanea Silveira Rocha.
Prestação de serviço como
PROFESSORA nível II para suprir a 
necessidade da escola municipal Dr. 
Antonio Muniz, numa carga horária 
de 20 horas.

229-34/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Sidney Lauton Ribeiro. Prestação de 
serviço de Professor nível II, no 
Colégio Municipal Dr. Antônio Muniz, 
para suprir a necessidade da escola 
numa carga horária de 20 horas 
semanais.

229-35/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Thais Spínola Costa. Prestação de 
serviço de Professora nível III, no 
Colégio Municipal Dona Julia 
Montenegro Magalhães, para 
suprir a necessidade da escola 
numa carga horária de 20 horas 
semanais.

229-36/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Jason Aurélio Rebouças Freitas.
Prestação de serviço de Professora 
nível III, no Colégio Municipal Dona 
Julia Montenegro Magalhães, para 
suprir a necessidade da escola numa 
carga horária de 20 horas semanais.

229-37/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Wandilson Souza Santos. Prestação
de serviço de PROFESSOR nível II 
suprir a necessidade da Escola Dona 
Júlia Montenegro Magalhães, numa 
carga horária de 20 horas.

229-38/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Neuza Soares de Souza. Prestação
de serviço de PROFESSOR nível III 
para suprir a necessidade da escola 
Dona Julia Montenegro Magalhães, 
numa carga horária de 20 horas.

229-39/2022 R$. 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Bruno Moreira da Silva. Prestação
de serviço de PROFESSOR nível III 
suprir a necessidade da Escola Dona 
Júlia Montenegro Magalhães, numa 
carga horária de 20 horas.

229-40/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica
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Carla Aparecida Correia Brandão 
Prestação de serviço de PROFESSOR 
nível II suprir a necessidade da 
Escola Dona Júlia Montenegro 
Magalhães, numa carga horária de 
20 horas.

229-41/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Cleidivania Silveira Rocha. Prestação
de serviço como PROFESSORA nível 
V no Colégio Municipal Antonio 
Xavier de Oliveira, para Suprir a 
necessidade da escola numa carga 
horária de 20 horas.

229-42/2022 R$ 22.872,60 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica 

Ana Cristina Cardoso da Silva.
Prestação de serviço como 
PROFESSOR nível I para suprir a 
necessidade da escola Municipal  
Antonio Xavier numa carga horária 
de 20 horas.

229-43/2022 R$16.047,27 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Isabel De Souza Neves Santos. 
Prestação de serviço como 
PROFESSORA nível II, na escola 
Municipal Antonio Xavier de Oliveira 
para Suprir a necessidade da escola 
numa carga horária de 20 horas.

229-44/2022 R$18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Silane Aparecida Lima Rocha dos 
Santos. Prestação de serviços de 
PROFESSORA nível I para suprir a 
necessidade da Escola Municipal 
Laudelino José da Silva, com carga 
horária de 20 horas.

229-45/2022 R$16.047,27 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Joseli Soares Teixeira. Prestação de 
serviço de Professora nível II, na 
escola Municipal Laudelino José da 
Silva, para suprir a necessidade da 
escola numa carga horária de 20 
horas semanais.

229-46/2022 R$ 18.23,06 14/02/2022 ATÉ 
31/12/2022

Não se aplica

Elenir Ladeia Nogueira da Silva.
Prestação de serviço de
PROFESSORA nível III para suprir a 
necessidade de a Escola Municipal 
Laudelino José da Silva, com carga 
horária de 20 horas.

229-47/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Ivone Alves Coelho da Silva.
Prestação de serviço de 
PROFESSORA nível I para suprir a 
necessidade da escola Clemente 
Teixeira da Cunha, numa carga 
horária de 20 horas.

229-48/2022 R$ 16.04727 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica 

Vanusa Nogueira Ladeia Costa.
Prestação de serviço de 
PROFESSORA nível I para suprir a 
necessidade da escola Clemente 
Teixeira da Cunha, numa carga 
horária de 20 horas semanais.

229-49/2022 R$ 16.047,27 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Gabriel Lourenço dos Santos.
Prestação de serviço como 
PROFESSOR nível II para suprir a 
necessidade da escola Municipal 
Clemente Rodrigues Teixeira numa 
carga horária de 20 horas.

229-50/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica
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Alexandre José Oliveira Rabelo.
Prestação de serviço de PROFESSOR 
nível II Escola Municipal Teixeira da 
Cunha numa carga horária de 20 
horas.

229-51/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Maria Elza Lourenço dos Santos 
Brito. Prestação de serviço como 
professora nível II local escola 
municipal messias Fernandes Brito 
para suprir a necessidade, com 
carga horária de 20 horas.

229-52/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 ATÉ 
31/12/2022

NÃO SE 
APLICA

Iago Emanuel Cordeiro. Prestação
de serviço de PROFESSOR nível II 
para suprir a necessidade da escola 
Clemente Rodrigues Teixeira numa 
carga horária de 20 horas.

229-53/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Cléia de Paula Silva Leal Rodrigues. 
Prestação de serviço de 
PROFESSORA nível I para suprir a 
necessidade da escola Clemente 
Rodrigues Teixeira, numa carga 
horária de 20 horas.

229-54/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Norma Rodrigues Teixeira Pereira.
Prestação de serviço de
PROFESSORA nível III para suprir a 
necessidade da escola Clemente 
Rodrigues Teixeira, numa carga 
horária de 20 horas.

229-55/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Carla Daiane Carvalho. Prestação de 
serviço de PROFESSORA Nível I, no 
Centro da Educação Infantil Silvio S. 
Viana, com carga horária de 20 
horas.

229-56/2022 R$ 16.047,27 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Ana Paula Brito Sousa. Prestação de 
serviço como PROFESSORA nível II 
no Centro Educação Infantil Silvio S. 
Viana, para Suprir a necessidade da 
escola numa carga horária de 20 
horas.

229-57/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Erlaine Froes Gondim. Prestação de 
serviço como PROFESSORA nível III 
para suprir a necessidade da escola 
Infantil professor Silvio S. Viana, 
numa carga horária de 20 horas.

229-58/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Joelma da Silva Coutinho. Prestação
de serviço como PROFESSORA nível 
II para suprir a necessidade da 
escola Infantil professor Silvio S. 
Viana, numa carga horária de 20 
horas.

229-59/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Liliane Farias Costa Rodrigues. 
Prestação de serviço como 
PROFESSORA nível I para suprir a 
necessidade da Escola Municipal 
Silvio Viana, numa carga horária de 
20 horas.

229-60/2022 R$ 16.047,27 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉÉ

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

Mariana Nascimento Costa. 
Prestação de serviço como 
PROFESSORA nível III na escola 
Infantil professor Silvio S. Viana  
para Suprir a necessidade da escola 
numa carga horária de 20 horas.

229-61/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Marilete Nascimento Santos 
Gonçalves. Prestação de serviço 
como PROFESSORA nível II na  
escola Infantil professor Silvio S. 
Viana, para Suprir a necessidade da 
escola numa carga horária de 20 
horas.

229-62/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Ana Carolina Silva Soares Prestação
de serviços de PROFESSORA nível II 
para suprir  a necessidade da Escola 
Infantil Professor Silvio Santos 
Viana, com carga horária de 20 
horas.

229-63/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Fernanda Cristina Dias Silva Lima.
Prestação de serviços de 
PROFESSORA nível I para suprir a 
necessidade da Escola Centro de 
Educação infantil professor Silvio 
Santos Viana com carga horária de 
20 horas.

229-64/2022 R$ 16.047,27 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Marina Pereira Nunes. Prestação de 
serviço como PROFESSORA nível II 
para suprir a necessidade da escola 
municipal Infatil Silvio S. Viana, 
numa carga horária de 20 horas.

229-65/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Antônio Marcio Cardoso da Silva. 
Prestação de serviço como
PROFESSORA nível II para suprir a 
necessidade da escola noturna com 
carga horária de 20 horas.

229-66/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

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

Mariana Nascimento Costa. 
Prestação de serviço como 
PROFESSORA nível III na escola 
Infantil professor Silvio S. Viana  
para Suprir a necessidade da escola 
numa carga horária de 20 horas.

229-61/2022 R$ 18.907,78 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Marilete Nascimento Santos 
Gonçalves. Prestação de serviço 
como PROFESSORA nível II na  
escola Infantil professor Silvio S. 
Viana, para Suprir a necessidade da 
escola numa carga horária de 20 
horas.

229-62/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Ana Carolina Silva Soares Prestação
de serviços de PROFESSORA nível II 
para suprir  a necessidade da Escola 
Infantil Professor Silvio Santos 
Viana, com carga horária de 20 
horas.

229-63/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Fernanda Cristina Dias Silva Lima.
Prestação de serviços de 
PROFESSORA nível I para suprir a 
necessidade da Escola Centro de 
Educação infantil professor Silvio 
Santos Viana com carga horária de 
20 horas.

229-64/2022 R$ 16.047,27 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Marina Pereira Nunes. Prestação de 
serviço como PROFESSORA nível II 
para suprir a necessidade da escola 
municipal Infatil Silvio S. Viana, 
numa carga horária de 20 horas.

229-65/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica

Antônio Marcio Cardoso da Silva. 
Prestação de serviço como
PROFESSORA nível II para suprir a 
necessidade da escola noturna com 
carga horária de 20 horas.

229-66/2022 R$ 18.223,06 14/02/2022 até 
31/12/2022

Não se aplica
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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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 863/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ(BA), pessoa jurídica de direito público, estabelecida à 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, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa VALVERDE & BRITO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.129.792/0001-80, com sede na Rua Ranulfo Costa, 76 – 1º andar 
sala B – São Cristóvão – Caculé-BA, CEP: 46.300-00, neste ato representado por Wesllei Almeida Brito, 
brasileiro, solteiro, maior, capaz, empresário, inscrito no CPF sob o nº 058.091.235-38 e portador da cédula 
de identidade nº 1267400030 SSP/BA, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente termo aditivo ao 
contrato 863/2021, oriundo da Tomada de Preços nº 001/2021, nos seguintes termos: LEGALIDADE -  O 
presente Termo Aditivo tem como base legal o Processo Administrativo nº 020/2022, o parecer jurídico emitido 
pela Procuradoria Jurídica, e ainda, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e os anexos constantes nos autos 
do processo administrativo, que são partes integrantes desta avença, independente de transcrição. OBJETO
- O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor básico do Contrato nº 863/2021, de execução 
de obra e serviços de engenharia de Reformas nas Escolas Municipais, no Município de Caculé - Bahia, do 
tipo menor preço por lote, cada lote contendo uma escola, conforme Edital Tomada de Preço n.º 001/2021, 
referente ao Lote 07. ACRÉSCIMO - Fica acrescido o percentual estimado em 49,82% no valor do contrato, 
previsto na Cláusula Terceira do instrumento contratual, acrescentando o valor total de R$ 57.503,42
cinquenta e sete mil e quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos), passando o contrato originário de 
R$ 115.429,53  (cento e quinze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), a conter 
o valor global de R$ 172.932,95 (cento e setenta e dois mil e novecentos e trinta e dois reais e noventa e 
cinco centavos). JUSTIFICATIVA - Durante o processo de reforma da Escola Municipal Clemente Rodrigues, 
no Município de Caculé - BA, como em toda obra desse tipo, diversos serviços inesperados surgem no 
decorrer do processo de execução. Outros, verifica-se que são dispensáveis e alguns sofrem variação de 
quantidades, para mais ou para menos, a fim de atender as necessidades de projeto. De acordo com esse 
raciocínio e ao se aproximar o término da obra, verificou-se que havia serviços dispensáveis e alguns que 
não iriam atingir a meta esperada. Destarte elaborou-se então uma planilha, arrolada no Processo 
Administrativo, dentro do orçamento disponível, de forma a concluir os serviços na escola e adequar a referida 
para melhor atender as demandas dos estudantes do Município de Caculé-BA. A fim de viabilizar a realização 
total dos serviços possíveis de serem realizados, dentro deste contrato, já que a alteração de projeto não 
ocasiona a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diverso e, por 
outro lado, vai atender a todas as necessidades dos estudantes locais. VIGÊNCIA - O presente Termo Aditivo 
passa a vigorar entre as partes a partir de sua assinatura. CACULÉ, Estado da Bahia, 25 de fevereiro de 
2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal (Contratante); VALVERDE & BRITO ENGENHARIA LTDA -
Contratada

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 863/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ(BA), pessoa jurídica de direito público, estabelecida à 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, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa VALVERDE & BRITO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.129.792/0001-80, com sede na Rua Ranulfo Costa, 76 – 1º andar 
sala B – São Cristóvão – Caculé-BA, CEP: 46.300-00, neste ato representado por Wesllei Almeida Brito, 
brasileiro, solteiro, maior, capaz, empresário, inscrito no CPF sob o nº 058.091.235-38 e portador da cédula 
de identidade nº 1267400030 SSP/BA, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente termo aditivo ao 
contrato 863/2021, oriundo da Tomada de Preços nº 001/2021, nos seguintes termos: LEGALIDADE -  O 
presente Termo Aditivo tem como base legal o Processo Administrativo nº 020/2022, o parecer jurídico emitido 
pela Procuradoria Jurídica, e ainda, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e os anexos constantes nos autos 
do processo administrativo, que são partes integrantes desta avença, independente de transcrição. OBJETO
- O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor básico do Contrato nº 863/2021, de execução 
de obra e serviços de engenharia de Reformas nas Escolas Municipais, no Município de Caculé - Bahia, do 
tipo menor preço por lote, cada lote contendo uma escola, conforme Edital Tomada de Preço n.º 001/2021, 
referente ao Lote 07. ACRÉSCIMO - Fica acrescido o percentual estimado em 49,82% no valor do contrato, 
previsto na Cláusula Terceira do instrumento contratual, acrescentando o valor total de R$ 57.503,42
cinquenta e sete mil e quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos), passando o contrato originário de 
R$ 115.429,53  (cento e quinze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), a conter 
o valor global de R$ 172.932,95 (cento e setenta e dois mil e novecentos e trinta e dois reais e noventa e 
cinco centavos). JUSTIFICATIVA - Durante o processo de reforma da Escola Municipal Clemente Rodrigues, 
no Município de Caculé - BA, como em toda obra desse tipo, diversos serviços inesperados surgem no 
decorrer do processo de execução. Outros, verifica-se que são dispensáveis e alguns sofrem variação de 
quantidades, para mais ou para menos, a fim de atender as necessidades de projeto. De acordo com esse 
raciocínio e ao se aproximar o término da obra, verificou-se que havia serviços dispensáveis e alguns que 
não iriam atingir a meta esperada. Destarte elaborou-se então uma planilha, arrolada no Processo 
Administrativo, dentro do orçamento disponível, de forma a concluir os serviços na escola e adequar a referida 
para melhor atender as demandas dos estudantes do Município de Caculé-BA. A fim de viabilizar a realização 
total dos serviços possíveis de serem realizados, dentro deste contrato, já que a alteração de projeto não 
ocasiona a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diverso e, por 
outro lado, vai atender a todas as necessidades dos estudantes locais. VIGÊNCIA - O presente Termo Aditivo 
passa a vigorar entre as partes a partir de sua assinatura. CACULÉ, Estado da Bahia, 25 de fevereiro de 
2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal (Contratante); VALVERDE & BRITO ENGENHARIA LTDA -
Contratada
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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

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 864/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ (BA), pessoa jurídica de direito público, estabelecida à 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, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa MONTAC MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.560.361/0001-18, com sede na Rua Dorotildes Braga 
de Lima, 11, Centro, Muniz Ferreira / BA, CEP: 44.575-000, neste ato representado por Victor Santos 
Gonçalves, brasileiro, solteiro, maior, capaz, empresário, inscrito no CPF sob o nº 053.957.725-10 e portador 
da cédula de identidade 1426205643 SSP/BA, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente termo 
aditivo ao contrato 864/2021, oriundo da Tomada de Preços nº 001/2021, nos seguintes termos:
LEGALIDADE - O presente Termo Aditivo tem como base legal o Processo Administrativo nº 021/2022, o 
parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica, e ainda, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e os anexos 
constantes nos autos do processo administrativo, que são partes integrantes desta avença, independente de 
transcrição. OBJETO - O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor básico do Contrato nº 
864/2021, de execução de obra e serviços de engenharia de Reformas nas Escolas Municipais, no Município 
de Caculé - Bahia, do tipo menor preço por lote, cada lote contendo uma escola, conforme Edital Tomada de 
Preço n.º 001/2021, referente ao Lote 08. ACRÉSCIMO - Fica acrescido o percentual estimado em 41,08% 
no valor do contrato, previsto na Cláusula Terceira do instrumento contratual, acrescentando o valor total de 
R$ 35.323,21 (trinta e cinco mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), passando o contrato 
originário de R$ 85.989,20 (oitenta e cinco mil e novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), a conter 
o valor global de R$ 121.312,41 (cento e vinte e um mil e trezentos e doze reais e quarenta e um centavos).
JUSTIFICATIVA - Durante o processo de reforma da Escola Municipal Laudelino José da Silva, no Município 
de Caculé - BA, como em toda obra desse tipo, diversos serviços inesperados surgem no decorrer do 
processo de execução. Outros, verifica-se que são dispensáveis e alguns sofrem variação de quantidades, 
para mais ou para menos, a fim de atender as necessidades de projeto. De acordo com esse raciocínio e ao 
se aproximar o término da obra, verificou-se que havia serviços dispensáveis e alguns que não iriam atingir a 
meta esperada. Destarte elaborou-se então uma planilha, arrolada no Processo Administrativo, dentro do 
orçamento disponível, de forma a concluir os serviços na escola e adequar a referida para melhor atender as 
demandas dos estudantes do Município de Caculé-BA. A fim de viabilizar a realização total dos serviços 
possíveis de serem realizados, dentro deste contrato, já que a alteração de projeto não ocasiona a 
transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diverso e, por outro lado, 
vai atender a todas as necessidades dos estudantes locais. VIGÊNCIA - O presente Termo Aditivo passa a 
vigorar entre as partes a partir de sua assinatura. CACULÉ, Estado da Bahia, 25 de fevereiro de 2022. Pedro 
Dias da Silva - Prefeito Municipal (Contratante); MONTAC MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA –
Contratada.

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

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 864/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ (BA), pessoa jurídica de direito público, estabelecida à 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, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa MONTAC MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.560.361/0001-18, com sede na Rua Dorotildes Braga 
de Lima, 11, Centro, Muniz Ferreira / BA, CEP: 44.575-000, neste ato representado por Victor Santos 
Gonçalves, brasileiro, solteiro, maior, capaz, empresário, inscrito no CPF sob o nº 053.957.725-10 e portador 
da cédula de identidade 1426205643 SSP/BA, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente termo 
aditivo ao contrato 864/2021, oriundo da Tomada de Preços nº 001/2021, nos seguintes termos:
LEGALIDADE - O presente Termo Aditivo tem como base legal o Processo Administrativo nº 021/2022, o 
parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica, e ainda, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e os anexos 
constantes nos autos do processo administrativo, que são partes integrantes desta avença, independente de 
transcrição. OBJETO - O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor básico do Contrato nº 
864/2021, de execução de obra e serviços de engenharia de Reformas nas Escolas Municipais, no Município 
de Caculé - Bahia, do tipo menor preço por lote, cada lote contendo uma escola, conforme Edital Tomada de 
Preço n.º 001/2021, referente ao Lote 08. ACRÉSCIMO - Fica acrescido o percentual estimado em 41,08% 
no valor do contrato, previsto na Cláusula Terceira do instrumento contratual, acrescentando o valor total de 
R$ 35.323,21 (trinta e cinco mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), passando o contrato 
originário de R$ 85.989,20 (oitenta e cinco mil e novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), a conter 
o valor global de R$ 121.312,41 (cento e vinte e um mil e trezentos e doze reais e quarenta e um centavos).
JUSTIFICATIVA - Durante o processo de reforma da Escola Municipal Laudelino José da Silva, no Município 
de Caculé - BA, como em toda obra desse tipo, diversos serviços inesperados surgem no decorrer do 
processo de execução. Outros, verifica-se que são dispensáveis e alguns sofrem variação de quantidades, 
para mais ou para menos, a fim de atender as necessidades de projeto. De acordo com esse raciocínio e ao 
se aproximar o término da obra, verificou-se que havia serviços dispensáveis e alguns que não iriam atingir a 
meta esperada. Destarte elaborou-se então uma planilha, arrolada no Processo Administrativo, dentro do 
orçamento disponível, de forma a concluir os serviços na escola e adequar a referida para melhor atender as 
demandas dos estudantes do Município de Caculé-BA. A fim de viabilizar a realização total dos serviços 
possíveis de serem realizados, dentro deste contrato, já que a alteração de projeto não ocasiona a 
transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diverso e, por outro lado, 
vai atender a todas as necessidades dos estudantes locais. VIGÊNCIA - O presente Termo Aditivo passa a 
vigorar entre as partes a partir de sua assinatura. CACULÉ, Estado da Bahia, 25 de fevereiro de 2022. Pedro 
Dias da Silva - Prefeito Municipal (Contratante); MONTAC MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA –
Contratada.
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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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021

PRIMEIRO TERMO DE EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
001/2021, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACULÉ E 
EMPRESA MERENQUALY 
COMERCIO DE PROD. 
ALIMENTÍCIOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito 
público, CNPJ 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, aqui simplesmente denominada 
PREFEITURA, em conjunto com o Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços do 
Município de Caculé, e a empresa MERENQUALY COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 07.958.307/0001-49, com 
endereço comercial, Bahia, representado neste ato por pelo o Sr. Luan Nascimento Luz, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula  de identidade nº 
1319575544,  emitido  pelo  SSP/BA,  inscrito  no  CPF  sob  o  n° 030.930.605-16, aqui
denominada FORNECEDOR, com base na licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
020/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 
8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo de Reajuste ao contrato de fornecimento,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Termo, o equilíbrio econômico-financeiro dos valores da Ata de 
Registro de Preços nº 056/2021, oriunda do Pregão Eletrônico n° 020/2021, objetivando o 
compromisso do registro de preços para a aquisição de cesta básica a serem distribuídas às 
famílias em maior vulnerabilidade social em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social deste Município. 

II - CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, com base no Parecer 
Jurídico e documentos comprobatórios encontrados nos autos do processo administrativo.

III - CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES DO REAJUSTE

Fica estipulado novos preços unitários conforme discriminado a seguir:

ITEM UND
VALOR 

REGISTRADO
REAJUSTE

SOLICITADO
REAJUSTE

CONCEDIDO
CESTA BÁSICA 

CONTENDO: 
02 KG DE FEIJÃO 

CARIOCA
02 DE ARROZ 

PARBOILIZADO,
01 KG DE AÇÚCAR 

UND
R$ 58,20 R$ 67,63 R$ 67,63
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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

CRISTAL
02 PCT DE CAFÉ 

MOÍDO 250 G
01 KG DE FARINHA 

DE MANDIOCA, 
01 LT DE ÓLEO DE 
SOJA DE 900 ML

01 PCT DE 
MACARRÃO 

ESPAGUETE DE 500 
G

01 PCT DE BISCOITO 
DOCE DE 400 G

01 PCT DE BISCOITO 
CREAM CRACKER 

400 G
01 PCT DE CUSCUZ 

DE 500 G.

O valor final da cesta, baseia-se nos valores recalculados e apurados conforme segue: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS 
PRODUTOS UND PREÇO

LICITADO
PREÇO

REALINHADO
1 Feijão Carioca KG R$ 6,30 R$ 7,49
4 Café moído 250g PCT R$ 4,35 R$ 6,50
5 Farinha de Mandioca KG R$ 3,08 R$ 4,00
6 Óleo de soja LT R$ 8,95 R$ 9,99

7 Macarrão espaguete
500g PCT R$ 2,32 R$ 2,49

8 Biscoito doce 400g PCT R$ 3,81 R$ 4,00

9 Biscoito cream
Cracker PCT R$ 3,57 R$ 4,00

IV - CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA

A razão do pedido e da concessão do reajuste foi devido ao valor cotado em época licitatória não 
suprir mais os custos e insumos conforme documentos anexos no processo administrativo e com 
base no Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica Municipal, conforme fundamentação legal 
constante no art. 65, letra “d” da Lei Federal n.º 8.666/93. 

IV - CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O objeto desta Ata deverá estar de acordo com as condições e características contidas no 
processo licitatório do Edital que a originou, com a proposta da Contratada, e legislação aplicável 
ao tema. 

Este reajuste tem efeito retroativo a partir da data da solicitação do reajuste por parte da 
empresa contratada, revogadas as disposições em contrário.
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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

Após assinar o Termo Aditivo, objetivando o equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro 
de Preços, o licitante deverá manter sua condição de habilitação e propostas durante o período 
de vigência da mesma.

V - CLÁUSULA QUINTA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de 
Equilíbrio Econômico-Financeiro. 

Todas as demais cláusulas não alteradas por este termo aditivo permanecem em vigor e 
obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo a Ata de 
Registro de Preços em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas para 
que produza os efeitos legais e jurídicos. 

Caculé – BA, 11 de fevereiro de 2022.

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeitura 

RICARDO SANTANA MOREIRA BARBOSA
Secretário Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador

MERENQUALY COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA
Fornecedor

Testemunhas:

__________________________              __________________________
CPF:                                                          CPF:
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro  
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ: 
16.418.766/0001-20 

 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-11/2021 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
001-11/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA E A 
EMPRESA EMPRESA JUNQUEIRA E GOMES 
ENGENHARIA LTDA  NOS TERMOS ABAIXO: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
16.418.766/0001-20 com Sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, 
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado, 
portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 
012.003.165-50, residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, 
Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa JUNQUEIRA E GOMES 
ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.399.282/0001-66, com sede na 
Rua Rui Barbosa, nº 248, Centro, Caetité - Ba, representada neste ato por Leonara Junqueira da Silva Santos, 
brasileira, engenheira civil, com registro de identidade nº 1533720606  e cadastro no CPF nº 047.334.685-04, 
residente e domiciliada na Rodovia Caetité Guanambi, 2545, Rancho Alegre, Caetité - Ba, doravante 
denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Prestação de Serviços na Construção de 
Cobertura da Quadra Poliesportiva (Padrão FNDE) localizada no Centro Educacional Professor Emanuel 
Coelho Ferraz, Rua 02 de Julho, 191, Alto da Boa Vista, Munícipio de Caraíbas-BA, conforme Tomada de 
Preços nº 006/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

 
O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 001-11/2021, 
conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

 
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

 
O prazo deste Termo Aditivo será de 03 (Três) meses, tendo vigência a partir de 22 de Fevereiro de 2022 a 22 
de Maio de 2022. 

 
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

 
As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, 
ratificadas. 

Termos Aditivos
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro  
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ: 
16.418.766/0001-20 

 

 

IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
 

A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme 
determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas. 

 
Caraíbas-Ba, 21 de Fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

 
Jones Coelho Dias 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

Junqueira e Gomes Engenharia LTDA  
Contratada 

 
 

Testemunhas: 
 
 

CPF: 
 
 

CPF: 
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5.� �		�� 	�� �������� �� �����5.�� �� ��� �6�� ��	�� ��  �����
����.�� ���	���

�
=�#��#�� %���-9 ����	�������/���6���5.�������/�������."� ���� �������6��

���� -����	�	� 	�� ��� 	�� -�P�� /�Q	��� ��-. �����:� ����� ����P	��
����.��	�����������"���� ��	�/��� �������	��	����0� ��� ��	��-�P���

�
=�#)�� �� ����"���� �� -�����9���� �.� 	�/��� ���� 	�� �"M� �� �6�� �Q��.�� �

���-���"���		�� 	� ��� � 	� -����� -��M.1P��� ���.� � ��� 	� ������� �
�Q��.�6��	����� � ���

�
�7��,8+�+,��*+�����7�	��<����,�A�;5���
��#�� %��� ������	��� ��'3�G������*�'''��	��&((������:�	���0�	����-����� � ��

-�����-������/�����P����� ��0�	��������������� �	�������0�� ���
-�9-���� �	����������������������	��������Q��.�6����	� ������	��
��5.��/���������:����
���0.���P�6��	��/�����.�	�/�� ����"����	����

�
��#�#���� ����"���� �� 	�� �������� 	�� ����� �.-������ � 7R� &3'�,,,�,,� C��� �� ��

�� �� ��� ��������� ����F� ���:� ���/�	�� � .��������6��	��� ����1������ ��
C ���F����"�����	���0�	���-���. ���		�����-� �� ���

�
����� �� /�����P�6�� 	�� 5.��  � � �� �� � ��� �6�� �Q��.�� ���� ��	.P� �

���-���"���		�� 	� ��� � 	�� ����.����� -��� ��  ���������� -��� 5.�5.���
����0.���		��� ��	� 5.�� ���.� � �� 	�� ��-��/���N���  O������ �.� �1�����
��	�"� 9���������������������	�� ���6����-�������������-���"���		��	�
�	����� ��6���.�	����.��0�� �����-��-�� ����	�����/����		��������� ��
3,�	�G������*�'''��	��&((���

�
����� �� ��-����� � �� 	� �	����� ��6�� �� �:� ��� ��0�� ��� -�9-����  �	�� ��

������������������	��������Q��.�6��	����� � �����	���	��	���������
���� "��� ����� �� ����� 	��� /.�����:����� ���� .���� �� �������	����
	� ������	����5.�� /���������:����
� ��0.���P�6��	�� /�����.�	�/�� ���
�"����	��� �� ��������	�� ��� -�� ��� ��� 
� . ���		�� ���-� �� ��
-����-����	�������"1������

�
��0��,8+�+,����B���7�	����-��6�;C���	����������	�:��
)�#�� 2������ � -��� �6�� 	��� ��������� ���	� ��� �� 	�-���� 	�� ����"�	� �

���.����6�� 	�� ������ � ��� ��/����	��� ���  ��-�� �:"���� 5.�5.��� �� ����
��-�	� ��������1����	��.��Q��.�6���

�
)���� �����1�.�������5.��:�����	����6�������� ��0.������	��	��H.���1-���	��

���	�!"� �� $��� ��� -��/�� � ���	��N��� 	�� /.�������� �� �� .���� ����
	��.��� �6��  .��P	�� 	���	��� �� �������	�� ���� /��5.�� 	��
5.����� �0����
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)���� ����� � 	����-���"���P�����:�-���������������T���������0.�������"���
����� -��� ��. ���6�� -����� ��� �� ����� ����  ��	��	����� � -����� ���
5.��� ���� � �� ��� -���� 	�� ��. ���6�� 	�� /"���� �� C	����� � ���
��.�� 	�� ��1�.��F� �� ����� ��� 5.��� 	�� ��	� ��� ��-���� 	�� 	�/�� ���
5.�� ������� 	�� ������ �� 9����� 	.�� �� ��� �� ������� �� ��� �
��. ���6�� -����� ��� �� 5.��5.��� �. ��� 	��-���� 5.�� 	��� � �.�
��	��� ��� ��� ����	�� �.� ������ � ����	��� ��"��� � �Q��.�6�� 	�� �"M� ��
	�� �� �����	����/��������

�
)�=�� �� ��� � 	� ���-���"���P� ��� -��� ����P�6�� ���	� � ��  ��-�� ���

��. ���6��-����� ���������� ���	�����1�.�������5.��:�������� ��	����
������ ��� -��/�� �� �� 	�� -�� � -��� �6�� 	��� ��������� ��� � 	����
�"�����	����-�P��	��4)������-������. ���N������."� � .��6��	���
��1�.�������5.��:������/�� ���-� ���	����.����6��	��0�� ���	����� � ���

�
)���� �� ��� � 	� ��� ���-���"���P�:� -��� ��"�� .�� ��� �� 	���� � ������ ��

-�������������	���� ����������M:�����.�����������	����� � ���
�
)�)�� �� ��� � 	� 	��-���"���P�� ��1�.���+�5.��:����� ������� ���� �� ������

��� ��1� ����  O������� ��� �	����� �� ��� �.��� ���	����	���0�� ����
��� ��.�		��	�����������

�
)�>�� �� ��� � 	� 	����:� 	��-���"���P�� 4)� ����� -��� 	��� ����.����� �:"	�� ��

	����0�����/���	������������	����������C0.�����F�����������	����	�� ����
	����	���-��-�������� ��	���� �����	� ���
�

)�?�� ����� � 	�	�����.�-���� �	�����"��0�N������� � ������<	� �����.��
��Q������.�-��-�� ����.���	��������Q��.������ ����.��������������
��	��-����	������� ���	�"����-��/�� ��Q��.�6��	���"M� �������	?�
�

)�?�#�� �����	������ � �/����� �� -��� �6�� 	�� �������� �/�� 	��� ���/�����
��-���/���N���� -�P�� �� ����� ���� � ��� ��� >����� 	�� 7�/������� �� ��.��
��Q���� ���-��	�� 	� ���-�� ��� �� � /������ �� 5.�� ���� �6�� ��
��	���N�����/���� ���?������/"���� �����	�����-����	�������-�P��	��
���		�V�
�

)�?���� 7��-���"���P�����-������1�������	����	������� ���	���"M� ���	�����	��
�������� �0���&4��&����&3��43��	���9	�0��	��B�/���	������.��	���CG���
���*�,3*��	��&((,FV�
�

)�?���� �."� � .���� ��-��� �.� �����0���� 
�� �.�� �Q-������ ��� -�P�� /�Q	�� ��� ��
>�����	��7�/�����������"M� ������������.�	�/�� ��V�
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)�?�=�� ���.����� 
� ��� � � ��� ��� -�P�� �:Q���� 	�� 4)� C��� �� �� 5. ��F� �����
5.�� � ���	�� � 	 � 	�� ��������� ��� �� ����� 5.�� ��-����"��� ��� ��
�.�-����� ��	��-�P��-����� ��������	���	����-����6�V�
�

)�?����H� ����	.�� ��  �	���Q��.�6��	����� � ���������- �"���		��������
�"��0�N��� ��.��	���  �	�� �� ���	��N��� 	�� �"��� �6�� �� 5.��/���6��
�Q�0�	�������� �6�V�
�

)�?�)�� 2�	����-��-�� ��-����-����� :���	.�� ����Q��.�6��	����� � ���
�

)�?�>�� � ��	��� -��� ��� �� � 5.��5.��� �Q�0������ 	� �	����� ��6��� ������ ���
���"M� ��	�-����� ������ �6�V�
�

)�?�?�� %6�� ���/������ ����������-���5.�5.���/���������������-������� �����
�"��0�N��� ��.��	��� ���� �."��� � �� 5.�5.��� 	�� -��� �N��� � 5.��
�� :��"��0	���Q�� ��������	��N���. ���P	�����>�����	��7�/�������
�.������. �	����� � ���.������0����6����-��1/��V��
�

)�?�@�� %6��-���� ����. ���P�6��	��5.�5.��� �"����	��������	��	�P������������
�Q�� �� �� ���	��6�� 	�� -���	�P� -�� ��� ������� 	�� 5. ��P�� ���V� ����
-���� ��� � . ���P�6�� 	��  �"���� 	�� ������ 	�� 	�P�� �� ���� ���  �"����
�� .�����-���0�����.�����."��V��
�

)�?�#��� 7��-���"���P������� -���� 	��-���� 	���  ��". ���� ����0���
 �"���� ��� -����	����:������ /������� �����������  Q��� /�� ���� ��0.�����
	�������� �� 	�� -������� -��� �6�� 	�� 0�� �� �� 5.��5.��� �. ��� 5.��
����	���.������������	������Q��.�6��	����� � ����
�

)�?�##�� <��  .	�� 0���� ��0.�	�� �� 	��� ��P��� �� ��0����6�� ��-��1/����
�.�-���	����0������� �����0����6��/������� �"���� ���
�

)�?�#��� W�	���� �������-���"���		��	���� � 	� �	���5.�5.���	��-���
5.�� -���� �Q�� ��� ���� ��/������� �� �������� "��� ����?� ���".� 1�����
�."��/��� ���� -���� �� � ������ 	�� ��. ���6��� ����0��� ��������
�� ���� �����-��	����������� �6������	�����5.�5.����. ��	��-���
	�������5.��-�����Q�� ���������/��������������:5.���V�
�

)�?�#��� ���� ��M� ������:���� ���:� �������	�� �������� �� �� 2���� 2%��� ��
277����"����������	����� � �V�
�

)�?�#=�� 7��-��	��� -���� 	��-����� ���.� � ��� 	�� 5.��5.��� �N����
	���		�� 	������� ��� 	�� 	����� ��M� -��� �.�-� �.� �.� 5.��5.��� 	��
��.�� ��-��0	��� �� -��-�� ���� �"��0�	������ �. �������� -��� 5.��5.���
���-���"���		��� 	������� ��� 	�� �N��� M.	������ 	��  ���������� 5.�� �����
������������Q�0�	��-���/����	��������0	�����.�-����� ��	����� � ���
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)�@�� ���� -��M.1P�� 	�� -���� ���-���"���		�� 	� ��� � 	��  �	��� ��� ���������

���6�� /�����P	��� -���� H.���1-���  ��O�� 	� ����� ��� H.����-�� 	��
2�/��� �. .����"�����>���-�� ������5.�5.���������
�

)�#��� ����� � 	�-��� �:� �	����������������� ���5.��/����������� 	���-����
H.���1-�����.M��������N�������"��0��� ��	���-��� ��� ����� ��	��
��� ����� 	�� �������� � �.-�����6�� ������:����  ��	�� .�� ��-����� � �� �.�
-��-�� ������-�	�����-�� � ��������H.���1-�����
�

)�##�� %������	�����.����� ��	���� ��	��5.�5.���������6�����	�-��	�� ��
	�� ���N��� �"1������ �� H.���1-��� -�	��:� ���/��� � �. ���� ��� ���������
�����	��� �� �6�� �Q��. 	���� �� �/���	�� -������� �� 
� ��� � 	��
	����� �	�� �� ��.� �.� ��� 	�� .�� �9� ��P�� ��� -�������� -0��� ��
�."��5.�� �������5.��������-������-.0�����.��������
�

)�#��� ����� � 	���.���:� �� �������-���"���		��-���  �	������-��M.1P���5.��
������ 	����� �.� �.�-����� �� -��M.	���� �� H.���1-���� 5.�	�� �
�Q��.�6��	��������������
�

)�#��� >�	�� �� 	��-���� 	������� ��� 	� ��� � �6��� "��� ������ ��� ������
����0��� �"���� ���-����	����:������� ��". :�����	������� ���	��Q��.�6��
	�� ��� � ��� /���6�� �Q��.������ �� � ��0�� 	� ��� � 	�� �"��	������
��	� �� ������ �� ���-���"���		�� -��� 5.��5.��� ��	�� ��� 	�� 5.��
-�����������������1 ����	�����.����-��0	����5.�	��������������"���
�����5.��5.���	�����.�-��M.1P���-����� .���.�	����  �������������
H.���1-���� �� H.���1-��� ���� ���� 	�� 5.�5.��� ���-���"���		�� -���
��	�� ��� ������	��� /��� 	�� ��������� ��� 5.�� �M� ���������� �� 	��
�:5.������

�
���0��,8+�+,���D��
��7�	����-��6�;C���	�������������:��
>�#�� �6���"��0�N���	���� � � �?�
�
>�#�#��7���"��� �� �"M� �� ��� -�P�� �� ���	��N��� �� "�����	�� ��� <	� �� �� ��.��

��Q��V�
�
>�#����8���/���� ���.������� ��� ��� -�P�� /�Q	��� � ���/����		�� 	��� "����

����"�	���-����������� ����������-���/���N������� � ���	��<	� ����	�
-��-�� ��-��/����	����� �6��������"���� ��	�/��� ���V�

�
>�#�������.����� 
� ��� � 	�� -��� ����� ��� ��"��� ��-��/���N���� /���� �.�

����0.���		��� ����/��	�� ��� �"M� �� /������	��� -�� 5.�� ��M� �."� � .1	���
��-�	���.������0�	�V�
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>�#�=������-���� �� /�����P�� �� �.�-����� �� 	�� �"��0�N��� 	� ��� � 	��
 ��O�� 	�� ������6�+�����	��� ��-������� �� 	���0�	��� ����P�	��
�� �N��������0�� ���-�9-����	��/����	� �� 	��� ��	���	��	���������
���� "��� ����� �� ����� 	��� ��-��0	��� ���� .���� �� �������	���� ��
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���-���"���		�� 	� ��� � 	� -����� -��M.1P��� ���.� � ��� 	� ������� �
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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 
 

ADITAMENTO Nº 017/2022 
 
 
 

2º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA JOSÉ QUIRINO MEDEIROS 59508051515. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa JOSÉ QUIRINO MEDEIROS 59508051515, CNPJ nº 
32.360.194/0001-22, empresa sediada na Faz. Fim da Vereda, s/n, Zona Rural, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato por seu proprietário JOSÉ 
QUIRINO MEDEIROS, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 595.080.515-15, encontradiço na 
Faz. Fim da Vereda, s/n, Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 
simplesmente neste termo denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão 
Presencial nº 001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 
Administrativo nº 067/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
067/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 017/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 067/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 03, Fim da Vereda, Lagoa 
do Barro, Riacho Seco do Brejinho, Brejinho Velho e Mocambo (Circular), turno matutino, 
van, 72 km diário; e Item 06, Sapé, Sossego, São Domingos (Circular), turno matutino, 
van, 49 km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 067/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

Termos Aditivos
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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 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
21,22% (vinte e um, vírgula vinte e dois por cento) do valor inicial do contrato, importando 
este aditamento no valor de R$ 12.849,60 (doze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 
sessenta centavos). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 73.494,00 (setenta e três mil, 
quatrocentos e noventa e quatro reais), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL  

(20 
DIAS)    

 TOTAL ANUAL 
(200 DIAS)  

03 
Fim da Vereda, Lagoa do Barro, Riacho 
Seco do Brejinho, Brejinho Velho  e 
Mocambo (Circular) 

M Van 75,4 R$ 2,95 R$ 
4.448,60                44.486,00  

06   Sapé, Sossego, São Domingos (Circular) M Van 49 R$ 2,96 R$ 
2.900,80                29.008,00  

 TOTAL                   73.494,00  
 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 067/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 03, Fim da Vereda, Lagoa 
do Barro, Riacho Seco do Brejinho, Brejinho Velho e Mocambo (Circular), turno matutino, 
van, 72 km diário; e Item 06, Sapé, Sossego, São Domingos (Circular), turno matutino, 
van, 49 km diário, permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
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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 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
 
4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
JOSÉ QUIRINO MEDEIROS 59508051515 
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 
 

ADITAMENTO Nº 011/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA ELZA PORTO RIBEIRO 59510102504. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa ELZA PORTO RIBEIRO 59510102504, CNPJ nº 
32.358.336/0001-17, empresa sediada na Faz. Capim Grosso, s/n, Zona Rural, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato por seu proprietário ELZA 
PORTO RIBEIRO, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 595.101.025-04, encontradiço na Faz. 
Capim Grosso, s/n, Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, simplesmente 
neste termo denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial nº 
001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores 
alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 
074/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
074/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 011/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 074/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 11,  Capim Grosso, Lagoa 
da Rapadura, Corisco, Serra Talhada, Jatobá, mandacaru, Riachão a Condeúba, turno 
noturno, microônibus, 86 km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 074/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 10.696,00 (dez mil, seiscentos e noventa e seis reais). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 54.696,00 (cinquenta e quatro mil, 
seiscentos e noventa e seis reais), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO   VEÍCULO   KM / 

DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL  

(20 
DIAS)    

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

11 
 Capim Grosso, Lagoa da Rapadura, Corisco, 
Serra Talhada, Jatobá, mandacaru, Riachão a 
Condeúba 

N Micro Ônibus 86 R$ 3,18 R$ 
5.469,60 

               
54.696,00  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 074/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 11,  Capim Grosso, Lagoa 
da Rapadura, Corisco, Serra Talhada, Jatobá, mandacaru, Riachão a Condeúba, turno 
noturno, microônibus, 86 km diário, permanecendo inalteradas todas as demais 
disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
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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 
 

4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
ELZA PORTO RIBEIRO 59510102504 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 010/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 078/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: EDUARDO NOVAIS LIMA 91751144534, CNPJ nº 
32.358.424/0001-19. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 078/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 17, Lagoinha, Jacaré, 
Morrinhos, Carranca a Condeúba, turno matutino, ônibus, 67,2 km diário; e, Item 18, 
Lagoinha, Brejo, Morrinhos, Carranca a Condeúba, turno noturno, micro ônibus, 45,2 
km diário. Valor do Aditivo: R$ 18.003,20 (dezoito mil, três reais e vinte centavos). Valor 
Total do Contrato pós Aditamento: R$ 90.803,20 (noventa mil, oitocentos e três reais e 
vinte centavos). Dotação: Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; 
Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - 
Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário 
educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – 
Passagens e Despesas com Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO 
DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; 
EDUARDO NOVAIS LIMA 91751144534, 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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 011/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 074/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: ELZA PORTO RIBEIRO 59510102504, CNPJ nº 
32.358.336/0001-17. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 074/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 11, Capim Grosso, Lagoa da 
Rapadura, Corisco, Serra Talhada, Jatobá, mandacaru, Riachão a Condeúba, turno 
noturno, microônibus, 86 km diário. Valor do Aditivo: R$ 10.696,00 (dez mil, seiscentos 
e noventa e seis reais). Valor Total do Contrato pós Aditamento: R$ 54.696,00 
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais). Dotação: Unidade 
Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – 
Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das 
Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 
Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; ELZA PORTO RIBEIRO 
59510102504, 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 
 

ADITAMENTO Nº 015/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA JAIR JOSÉ FERREIRA 00272749508. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa JAIR JOSÉ FERREIRA 00272749508, CNPJ nº 
32.413.142/0001-77, empresa sediada na Faz. Lagoa de Fora, s/n, Zona Rural, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato por seu proprietário JAIR JOSÉ 
FERREIRA, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 002.727.495-08, encontradiço na Faz. Lagoa 
de Fora, s/n, Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, simplesmente neste 
termo denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial nº 
001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores 
alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 
065/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
065/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 015/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 065/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 01, Lagoa de Fora, Baixa 
da Jurema, Jurema a Condeúba, turnos matutino e vespertino, van, 80 km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 065/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 9.480,00 (nove mil, quatrocentos e oitenta reais). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, 
quatrocentos e oitenta reais), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL    
(20 DIAS)   

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

01  Lagoa de Fora  Baixa da Jurema, Jurema a 
Condeúba  M/V Van 80 R$ 3,03 R$ 

4.848,00 
               
48.480,00  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 065/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 01, Lagoa de Fora, Baixa 
da Jurema, Jurema a Condeúba, turnos matutino e vespertino, van, 80 km diário, 
permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
 
4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
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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 
 

 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
JAIR JOSÉ FERREIRA 00272749508 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 009/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 071/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: DENES LIMA ROCHA 06898158597, CNPJ nº 
28.475.031/0001-18. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 071/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 08, Curralinho, Caatinga, 
Umburussú, Riachão, Capim Grosso a Condeúba, turno matutino, ônibus, 97,8 km 
diário. Valor do Aditivo: R$ 17.212,80 (dezessete mil, duzentos e doze reais e oitenta 
centavos). Valor Total do Contrato pós Aditamento: R$ 86.259,60 (oitenta e seis mil, 
duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). Dotação: Unidade 
Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – 
Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das 
Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 
Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; DENES LIMA ROCHA 06898158597, 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 021/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 104/2019, firmado em 21/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: VANILDO JOSÉ DOS SANTOS – ME, CNPJ Nº 
10.263.956/0001-30. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 104/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 57, Condeúba, Boi Morto, 
Papagaio, Baixão, Bom Abrigo ao Morrinhos dos Farias, turno matutino, van, 71,6 km 
diário. Valor do Aditivo: R$ 8.805,20 (oito mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos). 
Valor Total do Contrato pós Aditamento: R$ 44.535,20 (quarenta e quatro mil, 
quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). Dotação: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema 
de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 
2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, 
CONTRATANTE; VANILDO JOSÉ DOS SANTOS – ME, CONTRATADA 

 
 

 

Ano 11 - 08/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1313 - PÁGINA 168

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 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

 

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 
 

ADITAMENTO Nº 012/2022 
 
 
 

2º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA ERNANDO NOVAES CHAVES 03451310538. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa ERNANDO NOVAES CHAVES 03451310538, CNPJ nº 
30.905.060/0001-14, empresa sediada na Tv. José Vieira, 5, Letra B, Bairro Centro, na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato por seu proprietário 
ERNANDO NOVAES CHAVES, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 034.513.105-38, 
encontradiço na Tv. José Vieira, 5, Letra B, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, 
Estado da Bahia, simplesmente neste termo denominada CONTRATADA, com base no 
Edital do Pregão Presencial nº 001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo 
ao Contrato Administrativo nº 086/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
086/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 012/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 086/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 31, Condeúba, Cerquinha, 
Riacho Seco, turno matutino, van, 61 km diário; e, Item 32, Condeúba a Barragem 
(Circular), turno vespertino, van, 31 km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 086/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
19,99% (dezenove vírgula noventa e nove por cento) do valor inicial do contrato, 
importando este aditamento no valor de R$ 12.602,40 (doze mil, seiscentos e dois e 
quarenta reais). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 58.732,40 (cinquenta e oito mil, 
setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL  

(20 
DIAS)    

 TOTAL ANUAL 
(200 DIAS)  

31  Condeúba, Cerquinha, Riacho Seco M Van 66,8 R$ 2,99 R$ 
3.994,64                39.946,40  

32  Condeúba a Barragem (Circular) V Van 31 R$ 3,03 R$ 
1.878,60                18.786,00  

 TOTAL                   58.732,40  
 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 086/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 31, Condeúba, Cerquinha, 
Riacho Seco, turno matutino, van, 61 km diário; e, Item 32, Condeúba a Barragem 
(Circular), turno vespertino, van, 31 km diário, permanecendo inalteradas todas as demais 
disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
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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 
 

4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
 
4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
ERNANDO NOVAES CHAVES 03451310538 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 008/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 069/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: CLAUDECI SOARES MALTA 91215013515, CNPJ nº 
32.493.002/0001-56. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 069/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 05, Lagoa do Barro, Tostado, 
Mandacarú, Mangarito a Condeúba, turno vespertino, van, 58 km diário. Valor do 
Aditivo: R$ 7.352,00 (sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais). Valor Total do 
Contrato pós Aditamento: R$ 37.352,00 (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois 
reais). Dotação: Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; 
Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - 
Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário 
educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – 
Passagens e Despesas com Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO 
DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; 
CLAUDECI SOARES MALTA 91215013515, 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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 020/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 070/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: REGINALDO FARIAS RIBEIRO 49390309549, CNPJ 
nº 32.347.090/0001-88. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 070/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 07, Curralinho, Caatinga, 
Umburussú, Olho D’água, Riaçhão (Circular), turno matutino, van, 60 km diário; e, Item 
21, Gameleira, Boa Vista, Pantasma, Carranca a Condeúba, turno noturno, van, 60 km 
diário. Valor do Aditivo: R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). Valor Total do 
Contrato pós Aditamento: R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais). Dotação: 
Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – 
Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das 
Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 
Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; REGINALDO FARIAS RIBEIRO 
49390309549, 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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 009/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 071/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: DENES LIMA ROCHA 06898158597, CNPJ nº 
28.475.031/0001-18. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 071/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 08, Curralinho, Caatinga, 
Umburussú, Riachão, Capim Grosso a Condeúba, turno matutino, ônibus, 97,8 km 
diário. Valor do Aditivo: R$ 17.212,80 (dezessete mil, duzentos e doze reais e oitenta 
centavos). Valor Total do Contrato pós Aditamento: R$ 86.259,60 (oitenta e seis mil, 
duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). Dotação: Unidade 
Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – 
Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das 
Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 
Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; DENES LIMA ROCHA 06898158597, 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 017/2022, oriundo do 2º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 067/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: JOSÉ QUIRINO MEDEIROS 59508051515, CNPJ nº 
32.360.194/0001-22. Objeto: acréscimo de percentual de 21,22% (vinte e um, vírgula 
vinte e dois por cento) ao Contrato Administrativo n° 067/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 03, Fim da Vereda, 
Lagoa do Barro, Riacho Seco do Brejinho, Brejinho Velho e Mocambo (Circular), turno 
matutino, van, 72 km diário; e Item 06, Sapé, Sossego, São Domingos (Circular), turno 
matutino, van, 49 km diário. Valor do Aditivo: R$ 12.849,60 (doze mil, oitocentos e 
quarenta e nove reais e sessenta centavos). Valor Total do Contrato pós Aditamento: 
R$ 73.494,00 (setenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais). Dotação: 
Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – 
Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das 
Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 
Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; JOSÉ QUIRINO MEDEIROS 
59508051515, 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 
 

ADITAMENTO Nº 014/2022 
 
 
 

2º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA VALTER GOMES DE NOVAIS 01278813870. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa VALTER GOMES DE NOVAIS 01278813870, CNPJ Nº 
32.439.832/0001-03, empresa sediada na Faz. Barra do Rio, s/n, Zona Rural, na cidade 
de Condeúba - BA, representada neste ato por seu proprietário SR. VALTER GOMES DE 
NOVAIS, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 012.788.138-70, encontradiço a Faz. Barra do 
Rio, s/n, Zona Rural, na cidade de Condeúba - BA, simplesmente neste termo 
denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial nº 001/2019, e 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, 
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 093/2019, 
mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
093/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 014/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 093/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 43, Cupins, Campinhos, 
Vereda Grande ao Alegre, turnos matutino e noturno, ônibus, 92 km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 093/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
20,87% (vinte vírgula oitenta e sete por cento) do valor inicial do contrato, importando este 
aditamento no valor de R$ 14.845,60 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta centavos). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 86.181,60 (oitenta e seis mil, cento e 
oitenta e um reais e sessenta centavos), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL    
(20 DIAS)   

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

43   Cupins, Campinhos, Vereda Grande ao Alegre M/N Ônibus 96,4 R$ 4,47 R$ 
8.618,16 

               
86.181,60  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 093/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 43, Cupins, Campinhos, 
Vereda Grande ao Alegre, turnos matutino e noturno, ônibus, 92 km diário, permanecendo 
inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
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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 
 

4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
VALTER GOMES DE NOVAIS 01278813870 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 007/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 102/2019, firmado em 21/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: ADIVAR ALVES DA SILVA 57281394500, CNPJ Nº 
32.365.675/0001-20. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 102/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 54, Lagoa do Figueiredo, 
Poção, Mandassaia de Baixo, Malhada de Areia a Mandassaia, turnos matutino e 
vespertino, ônibus, 65 km diário. Valor do Aditivo: R$ 14.920,00 (quatorze mil, 
novecentos e vinte reais). Valor Total do Contrato pós Aditamento: R$ 74.970,00 
(setenta e quatro mil, novecentos e setenta reais). Dotação: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema 
de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 
2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, 
CONTRATANTE; ADIVAR ALVES DA SILVA 57281394500, 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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 019/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 073/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: OTONIEL PORTO RIBEIRO 53054059553, CNPJ nº 
32.363.352/0001-06. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 073/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 10, Capim Grosso, Tabua, 
Corisco, Pé da Serra, Grota, Jatobá, Mandacarú a Condeúba, turno matutino, ônibus, 
86 km diário. Valor do Aditivo: R$ 14.870,00 (quatorze mil, oitocentos e setenta reais). 
Valor Total do Contrato pós Aditamento: R$ 74.820,00 (setenta e quatro mil, oitocentos 
e vinte reais). Dotação: Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; 
Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - 
Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário 
educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – 
Passagens e Despesas com Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO 
DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; OTONIEL 
PORTO RIBEIRO 53054059553, 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 
 

ADITAMENTO Nº 010/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA EDUARDO NOVAIS LIMA 91751144534. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa EDUARDO NOVAIS LIMA 91751144534, CNPJ nº 
32.358.424/0001-19, empresa sediada na Faz. Povoado Lagoinha, s/n, Zona Rural, na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato por seu proprietário 
EDUARDO NOVAIS LIMA, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 013.310.805-84, encontradiço 
na Faz. Povoado Lagoinha, s/n, Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 
simplesmente neste termo denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão 
Presencial nº 001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 
Administrativo nº 078/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
078/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 010/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 078/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 17, Lagoinha, Jacaré, 
Morrinhos, Carranca a Condeúba, turno matutino, ônibus, 67,2 km diário; e, Item 18, 
Lagoinha, Brejo, Morrinhos, Carranca a Condeúba, turno noturno, micro ônibus, 45,2 km 
diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 078/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 18.003,20 (dezoito mil, três reais e vinte centavos). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 90.803,20 (noventa mil, oitocentos e três 
reais e vinte centavos), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO   VEÍCULO   KM / 

DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL  

(20 
DIAS)    

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

17  Lagoinha, Jacaré, Morrinhos, Carranca a 
Condeúba M Ônibus 67,2 R$ 4,55 R$ 

6.115,20 
               
61.152,00  

18   Lagoinha, Brejo, Morrinhos, Carranca a 
Condeúba N Micro Ônibus 45,2 R$ 3,28 R$ 

2.965,12 
               
29.651,20  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 078/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 17, Lagoinha, Jacaré, 
Morrinhos, Carranca a Condeúba, turno matutino, ônibus, 67,2 km diário; e, Item 18, 
Lagoinha, Brejo, Morrinhos, Carranca a Condeúba, turno noturno, micro ônibus, 45,2 km 
diário, permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
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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 
 

4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
 
4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
EDUARDO NOVAIS LIMA 91751144534 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 005/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 096/2021, firmado em 07/05/2021, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: ADILSON VIANA NEVES 01154220567, CNPJ nº 
41.070.114/0001-95. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 096/2021 de prestação de serviços de transporte 
escolar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Condeúba, lote 07. Valor do Aditivo: R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais). 
Valor Total do Contrato pós Aditamento: R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). 
Dotação: Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 
2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das 
Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 
Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; ADILSON VIANA NEVES 
01154220567, 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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 018/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 107/2019, firmado em 21/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: JENIVAL RIBEIRO DE FARIAS 02922368547, CNPJ 
Nº 32.339.431/0001-73. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 107/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 62, Morrinhos, Bom Abrigo, 
Formosa, Badoqueiro, Baixão, Papagaio a Condeuba, turno matutino, ônibus, 105 km 
diário. Valor do Aditivo: R$ 18.210,00 (dezoito mil, duzentos e dez reais). Valor Total do 
Contrato pós Aditamento: R$ 91.560,00 (noventa e um mil, quinhentos e sessenta 
reais). Dotação: Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; 
Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - 
Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário 
educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – 
Passagens e Despesas com Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO 
DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; JENIVAL 
RIBEIRO DE FARIAS 02922368547, 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 
 

ADITAMENTO Nº 009/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA DENES LIMA ROCHA 06898158597. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa DENES LIMA ROCHA 06898158597, CNPJ nº 28.475.031/0001-
18, empresa sediada na Rua Marechal Deodoro, nº 88, Bairro Bom Jesus, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato por seu proprietário DENES LIMA 
ROCHA, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 068.981.585-97, encontradiço na Rua Marechal 
Deodoro, nº 88, Bairro Bom Jesus, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 
simplesmente neste termo denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão 
Presencial nº 001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 
Administrativo nº 071/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
071/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 009/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 071/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 08, Curralinho, Caatinga, 
Umburussú, Riachão, Capim Grosso a Condeúba, turno matutino, ônibus, 97,8 km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 071/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 17.212,80 (dezessete mil, duzentos e doze reais e oitenta centavos). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 86.259,60 (oitenta e seis mil, duzentos e 
cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL    
(20 DIAS)   

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

08  Curralinho, Caatinga, Umburussú, Riachão, 
Capim Grosso a Condeúba M Ônibus 97,8 R$ 4,41 R$ 

8.625,96 
               
86.259,60  

 
 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 071/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 08, Curralinho, Caatinga, 
Umburussú, Riachão, Capim Grosso a Condeúba, turno matutino, ônibus, 97,8 km diário, 
permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
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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 
 

4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
DENES LIMA ROCHA 06898158597 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 006/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 103/2019, firmado em 21/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: ADILSON JOSÉ DOS SANTOS 32606917820, CNPJ 
Nº 23.345.769/0001-47. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 103/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 55, Lagoa de Dentro, Mamão, 
Lagoa do Mamão a Mandassaia, turnos matutino e vespertino, micro ônibus, 78 km 
diário. Valor do Aditivo: R$ 11.030,00 (onze mil e trinta reais). Valor Total do Contrato 
pós Aditamento: R$ 55.380,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais). 
Dotação: Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 
2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das 
Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 
Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; ADILSON JOSÉ DOS SANTOS 
32606917820, 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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 016/2022, oriundo do 2º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 080/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: JOSÉ LEANDRO LOPES DE LIMA 99579294534, 
CNPJ nº 29.634.499/0001-70. Objeto: acréscimo de percentual de 17,52% (dezessete 
vírgula cinquenta e dois por cento) ao Contrato Administrativo n° 080/2019 de 
prestação de serviços para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 
23, Recanto, Pé da Ladeira, Serra Azul, Baixa de Frade a Condeúba, turnos vespertino 
e noturno, van, 94 km diário. Valor do Aditivo: R$ 9.046,40 (nove mil, quarenta e seis 
reais e quarenta centavos). Valor Total do Contrato pós Aditamento: R$ 60.240,80 
(sessenta mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos). Dotação: Unidade 
Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – 
Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das 
Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 
Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; JOSÉ LEANDRO LOPES DE LIMA 
99579294534, CONTRATADA 

 
 

 

Ano 11 - 08/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1313 - PÁGINA 190

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 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

 

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 
 

ADITAMENTO Nº 006/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA ADILSON JOSÉ DOS SANTOS 32606917820. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa ADILSON JOSÉ DOS SANTOS 32606917820, CNPJ Nº 
23.345.769/0001-47, empresa sediada na Faz. Mandassaia, 502, Zona Rural, na cidade 
de Condeúba - BA, representada neste ato por seu proprietário SR. ADILSON JOSÉ DOS 
SANTOS, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 326.069.178-20, encontradiço a Faz. 
Mandassaia, 502, Zona Rural, na cidade de Condeúba - BA, simplesmente neste termo 
denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial nº 001/2019, e 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, 
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 103/2019, 
mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
103/2019 firmado em 21 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 006/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 103/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 55, Lagoa de Dentro, 
Mamão, Lagoa do Mamão a Mandassaia, turnos matutino e vespertino, micro ônibus, 78 
km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 103/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 11.030,00 (onze mil e trinta reais). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 55.380,00 (cinquenta e cinco mil, 
trezentos e oitenta reais), conforme planilha abaixo: 
 

LINHA 55 

Item 
 Nº 
da 

linha  
 ITINERARIO   

TURNO   VEÍCULO   KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM   

 TOTAL 
MENSAL   
(20 DIAS)  

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

1 55 Lagoa de Dentro, Mamão, Lagoa do Mamão a 
Mandassaia M/V Micro Ônibus 78  R$      

3,55  
 R$       

5.538,00  
 R$    
55.380,00  

TOTAL DA LINHA 55  R$    
55.380,00  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 103/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 55, Lagoa de Dentro, 
Mamão, Lagoa do Mamão a Mandassaia, turnos matutino e vespertino, micro ônibus, 78 
km diário, permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
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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 
 

4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
ADILSON JOSÉ DOS SANTOS 32606917820 
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 
 

ADITAMENTO Nº 021/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA VANILDO JOSÉ DOS SANTOS – ME. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa VANILDO JOSÉ DOS SANTOS – ME, CNPJ Nº 
10.263.956/0001-30, empresa sediada na Rua São Marcos, 48, Letra A, Bairro Divino 
Espírito Santo, na cidade de Condeúba - BA, representada neste ato por seu proprietário 
SR. VANILDO JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 
________________, encontradiço a Rua São Marcos, 48, Letra A, Bairro Divino Espírito 
Santo, na cidade de Condeúba - BA, simplesmente neste termo denominada 
CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial nº 001/2019, e disposições da 
Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar 
o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 104/2019, mediante as cláusulas 
e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
104/2019 firmado em 21 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 021/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 104/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 57, Condeúba, Boi Morto, 
Papagaio, Baixão, Bom Abrigo ao Morrinhos dos Farias, turno matutino, van, 71,6 km 
diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 104/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 8.805,20 (oito mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 44.535,20 (quarenta e quatro mil, 
quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL    
(20 DIAS)   

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

57  Condeúba, Boi Morto, Papagaio, Baixão, Bom 
Abrigo ao Morrinhos dos Farias M Van 71,6 R$ 3,11 R$ 

4.453,52 
               
44.535,20  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 104/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 57, Condeúba, Boi Morto, 
Papagaio, Baixão, Bom Abrigo ao Morrinhos dos Farias, turno matutino, van, 71,6 km 
diário, permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
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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 
 

4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
VANILDO JOSÉ DOS SANTOS – ME 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 015/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 065/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: JAIR JOSÉ FERREIRA 00272749508, CNPJ nº 
32.413.142/0001-77. Objeto: acréscimo de percentual de 25,00% (vinte e cinco por 
cento) ao Contrato Administrativo n° 065/2019 de prestação de serviços para o 
transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 01, Lagoa de Fora, Baixa da 
Jurema, Jurema a Condeúba, turnos matutino e vespertino, van, 80 km diário. Valor do 
Aditivo: R$ 9.480,00 (nove mil, quatrocentos e oitenta reais). Valor Total do Contrato 
pós Aditamento: R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais). 
Dotação: Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 
2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das 
Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 
Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; JAIR JOSÉ FERREIRA 00272749508, 
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 
 

ADITAMENTO Nº 005/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA ADILSON VIANA NEVES 01154220567. 

 
 

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA(BA), com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, 
n.º53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob n.º 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, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa ADILSON 
VIANA NEVES 01154220567, CNPJ nº 41.070.114/0001-95, empresa sediada a Fazenda 
Santo Antônio, s/n, Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada 
neste ato pelo SR. ADILSON VIANA NEVES, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 
09.673.012-97 e CPF nº 011.542.205-67, encontradiço a Fazenda Santo Antônio, s/n, 
Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, simplesmente neste termo 
denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021, e 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, 
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 096/2021, 
mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
096/2021 firmado em 07 de maio de 2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 014/2021, 
processo administrativo n° 033/2021, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa anexa, que fica 
fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita fosse em sua 
íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 096/2021 de prestação de serviços de 
transporte escolar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Condeúba, lote 07. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 096/2021.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), 
conforme planilha abaixo: 
 
ADILSON VIANA NEVES 01154220567, CNPJ nº 41.070.114/0001-95, com sede a Faz. Santo Antônio, s/n, Zona Rural, Condeúba - 

BA, E-mail: adilsonviananeves4@gmail.com, Representante Legal: Adilson Viana Neves 
LOTE 07 

Item  Nº da 
linha   ITINERARIO   

TURNO  
 

VEÍCULO  
 KM / 

DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM   

 TOTAL 
MENSAL    
(20 DIAS)   

 TOTAL 
ANUAL 

(200 DIAS)  

1 66 Guariba, Sape, Sossego, Lameirão, Mocambo, 
Fim da Vereda, Capim Grosso a Condeúba.  V Ônibus 80  R$      

5,75  
 R$       

9.200,00  
 R$    
92.000,00  

TOTAL DO LOTE 07  R$    
92.000,00  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 096/2021 de prestação de serviços de 
transporte escolar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Condeúba, lote 07, permanecendo inalteradas todas as demais disposições 
nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
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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 
 

 
4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
ADILSON VIANA NEVES 01154220567 
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 
 

ADITAMENTO Nº 020/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA REGINALDO FARIAS RIBEIRO 49390309549. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa REGINALDO FARIAS RIBEIRO 49390309549, CNPJ nº 
32.347.090/0001-88, empresa sediada na Rua Amazonas, nº 74, Bairro Paulo VI, na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato por seu proprietário 
REGINALDO FARIAS RIBEIRO, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 493.903.095-49, 
encontradiço na Rua Amazonas, nº 74, Bairro Paulo VI, na cidade de Condeúba, Estado 
da Bahia, simplesmente neste termo denominada CONTRATADA, com base no Edital do 
Pregão Presencial nº 001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao 
Contrato Administrativo nº 070/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
070/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 020/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 070/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 07, Curralinho, Caatinga, 
Umburussú, Olho D’água, Riaçhão (Circular), turno matutino, van, 60 km diário; e, Item 
21, Gameleira, Boa Vista, Pantasma, Carranca a Condeúba, turno noturno, van, 60 km 
diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 070/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos 
reais), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL  

(20 
DIAS)    

 TOTAL ANUAL 
(200 DIAS)  

07  Curralinho, Caatinga, Umburussú, Olho 
D'água, Riaçhão (Circular) M Van 60 R$ 3,22 R$ 

3.864,00                38.640,00  

21  Gameleira, Boa Vista, Pantasma, Carranca 
a Condeúba N Van  60 R$ 3,18 R$ 

3.816,00                38.160,00  

 TOTAL                   76.800,00  
 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 070/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 07, Curralinho, Caatinga, 
Umburussú, Olho D’água, Riaçhão (Circular), turno matutino, van, 60 km diário; e, Item 
21, Gameleira, Boa Vista, Pantasma, Carranca a Condeúba, turno noturno, van, 60 km 
diário, permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
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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 
 

4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
 
4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
REGINALDO FARIAS RIBEIRO 49390309549 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 014/2022, oriundo do 2º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 093/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: VALTER GOMES DE NOVAIS 01278813870, CNPJ 
Nº 32.439.832/0001-03. Objeto: acréscimo de percentual de 20,87% (vinte vírgula 
oitenta e sete por cento) ao Contrato Administrativo n° 093/2019 de prestação de 
serviços para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 43, Cupins, 
Campinhos, Vereda Grande ao Alegre, turnos matutino e noturno, ônibus, 92 km diário. 
Valor do Aditivo: R$ 14.845,60 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta centavos). Valor Total do Contrato pós Aditamento: R$ 86.181,60 (oitenta e 
seis mil, cento e oitenta e um reais e sessenta centavos). Dotação: Unidade 
Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – 
Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das 
Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário educação QSE; 2.130 
Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; VALTER GOMES DE NOVAIS 
01278813870, 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 
 

ADITAMENTO Nº 007/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA ADIVAR ALVES DA SILVA 57281394500. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa ADIVAR ALVES DA SILVA 57281394500, CNPJ Nº 
32.365.675/0001-20, empresa sediada na Faz. Lagoa do Figueredo, s/n, Zona Rural, na 
cidade de Condeúba - BA, representada neste ato por seu proprietário SR. ADIVAR 
ALVES DA SILVA, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 572.813.945-00, encontradiço a Faz. 
Lagoa do Figueredo, s/n, Zona Rural, na cidade de Condeúba - BA, simplesmente neste 
termo denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial nº 
001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores 
alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 
102/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
102/2019 firmado em 21 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 007/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 102/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 54, Lagoa do Figueiredo, 
Poção, Mandassaia de Baixo, Malhada de Areia a Mandassaia, turnos matutino e 
vespertino, ônibus, 65 km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 102/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 14.920,00 (quatorze mil, novecentos e vinte reais). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 74.970,00 (setenta e quatro mil, 
novecentos e setenta reais), conforme planilha abaixo: 
 

54  Lagoa do Figueiredo, Poção, Mandassaia de 
Baixo, Malhada de Areia a Mandassaia M/V Ônibus 85 R$ 4,41 R$ 

7.497,00 
               
74.970,00  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 102/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 54, Lagoa do Figueiredo, 
Poção, Mandassaia de Baixo, Malhada de Areia a Mandassaia, turnos matutino e 
vespertino, ônibus, 65 km diário, permanecendo inalteradas todas as demais disposições 
nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
 
4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
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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 
 

Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
ADIVAR ALVES DA SILVA 57281394500 
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 
 

ADITAMENTO Nº 019/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA OTONIEL PORTO RIBEIRO 53054059553. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa OTONIEL PORTO RIBEIRO 53054059553, CNPJ nº 
32.363.352/0001-06, empresa sediada na Faz. Capim Grosso, s/n, Zona Rural, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato por seu proprietário OTONIEL 
PORTO RIBEIRO, brasileiro, maior, capaz, e CPF nº 530.540.595-53, encontradiço na 
Faz. Capim Grosso, s/n, Zona Rural, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 
simplesmente neste termo denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão 
Presencial nº 001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 
Administrativo nº 073/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
073/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 019/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 073/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 10, Capim Grosso, Tabua, 
Corisco, Pé da Serra, Grota, Jatobá, Mandacarú a Condeúba, turno matutino, ônibus, 86 
km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 073/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 14.870,00 (quatorze mil, oitocentos e setenta reais). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 74.820,00 (setenta e quatro mil, 
oitocentos e vinte reais), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL    
(20 DIAS)   

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

10  Capim Grosso, Tabua, Corisco, Pé da Serra, 
Grota, Jatobá, Mandacarú a Condeúba M Ônibus 86 R$ 4,35 R$ 

7.482,00 
               
74.820,00  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 073/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 10, Capim Grosso, Tabua, 
Corisco, Pé da Serra, Grota, Jatobá, Mandacarú a Condeúba, turno matutino, ônibus, 86 
km diário, permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
 
4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
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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 
 

 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
OTONIEL PORTO RIBEIRO 53054059553 
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 
 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 012/2022, oriundo do 2º 
Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 086/2019, firmado em 20/02/2019, com fulcro no 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, CNPJ nº 
13.694.138/0001-80. Contratado: ERNANDO NOVAES CHAVES 03451310538, CNPJ 
nº 30.905.060/0001-14. Objeto: acréscimo de percentual de 19,99% (dezenove vírgula 
noventa e nove por cento) ao Contrato Administrativo n° 086/2019 de prestação de 
serviços para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 31, Condeúba, 
Cerquinha, Riacho Seco, turno matutino, van, 61 km diário; e, Item 32, Condeúba a 
Barragem (Circular), turno vespertino, van, 31 km diário. Valor do Aditivo: R$ 12.602,40 
(doze mil, seiscentos e dois e quarenta reais). Valor Total do Contrato pós Aditamento: 
R$ 58.732,40 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta 
centavos). Dotação: Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; 
Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de Transporte Escolar; 2.107 - 
Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - Manutenção do salário 
educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 – 
Passagens e Despesas com Locomoção.  Assinatura: 25/02/2022. SILVAN BALEEIRO 
DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; 
ERNANDO NOVAES CHAVES 03451310538, 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 
 

ADITAMENTO Nº 008/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA CLAUDECI SOARES MALTA 91215013515. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa CLAUDECI SOARES MALTA 91215013515, CNPJ nº 
32.493.002/0001-56, empresa sediada na Rua Santo André, nº 81, Bairro São Vicente de 
Paula, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato por seu 
proprietário CLAUDECI SOARES MALTA, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 912.150.135-
15, encontradiço na Rua Santo André, nº 81, Bairro São Vicente de Paula, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, simplesmente neste termo denominada CONTRATADA, 
com base no Edital do Pregão Presencial nº 001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 
de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo 
Aditivo ao Contrato Administrativo nº 069/2019, mediante as cláusulas e condições 
seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
069/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 008/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 069/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 05, Lagoa do Barro, 
Tostado, Mandacarú, Mangarito a Condeúba, turno vespertino, van, 58 km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 069/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 7.352,00 (sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 37.352,00 (trinta e sete mil, trezentos e 
cinquenta e dois reais), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL    
(20 DIAS)   

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

05  Lagoa do Barro, Tostado, Mandacarú, 
Mangarito a Condeúba  V van 58 R$ 3,22 R$ 

3.735,20 
               
37.352,00  

 
 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 069/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 05, Lagoa do Barro, 
Tostado, Mandacarú, Mangarito a Condeúba, turno vespertino, van, 58 km diário, 
permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
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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 
 

4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
CLAUDECI SOARES MALTA 91215013515 
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 
 

ADITAMENTO Nº 018/2022 
 
 
 

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA JENIVAL RIBEIRO DE FARIAS 02922368547. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa JENIVAL RIBEIRO DE FARIAS 02922368547, CNPJ Nº 
32.339.431/0001-73, empresa sediada na Rua Ayrton Senna, 503, Bairro Divino Espírito 
Santo, na cidade de Condeúba - BA, representada neste ato por seu proprietário SR. 
JENIVAL RIBEIRO DE FARIAS, brasileiro, maior, capaz CPF nº 029.223.685-47, 
encontradiço a Rua Ayrton Senna, 503, Bairro Divino Espírito Santo, na cidade de 
Condeúba - BA, simplesmente neste termo denominada CONTRATADA, com base no 
Edital do Pregão Presencial nº 001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo 
ao Contrato Administrativo nº 107/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
107/2019 firmado em 21 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 018/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 107/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 62, Morrinhos, Bom Abrigo, 
Formosa, Badoqueiro, Baixão, Papagaio a Condeuba, turno matutino, ônibus, 105 km 
diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 107/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, importando este aditamento 
no valor de R$ 18.210,00 (dezoito mil, duzentos e dez reais). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 91.560,00 (noventa e um mil, quinhentos 
e sessenta reais), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL    
(20 DIAS)   

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

62   Morrinhos, Bom Abrigo, Formosa, Badoqueiro, 
Baixão, Papagaio a Condeuba M Ônibus 105 R$ 4,36 R$ 

9.156,00 
               
91.560,00  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 107/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 62, Morrinhos, Bom Abrigo, 
Formosa, Badoqueiro, Baixão, Papagaio a Condeuba, turno matutino, ônibus, 105 km 
diário, permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
 
4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
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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 
 

 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
JENIVAL RIBEIRO DE FARIAS 02922368547 
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 
 

ADITAMENTO Nº 016/2022 
 
 
 

2º Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E 
A EMPRESA JOSÉ LEANDRO LOPES DE LIMA 99579294534. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
n.º13.694.138/0001-80, 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, aqui denominada CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa JOSÉ LEANDRO LOPES DE LIMA 99579294534, CNPJ nº 
29.634.499/0001-70, empresa sediada na Rua 15 de Novembro, 87, Bairro Centro, na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato por seu proprietário JOSÉ 
LEANDRO LOPES DE LIMA, brasileiro, maior, capaz, CPF nº 995.792.945-34, 
encontradiço na Rua 15 de Novembro, 87, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado 
da Bahia, simplesmente neste termo denominada CONTRATADA, com base no Edital do 
Pregão Presencial nº 001/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao 
Contrato Administrativo nº 080/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, do Contrato nº 
080/2019 firmado em 20 de fevereiro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 
001/2019, processo administrativo n° 016/2019, na Lei nº 8.666/93 e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  
 
1.2. O presente aditamento faz-se necessário tendo a necessidade de reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 080/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 23, Recanto, Pé da Ladeira, 
Serra Azul, Baixa de Frade a Condeúba, turnos vespertino e noturno, van, 94 km diário. 
 
1.3. A alteração objeto deste aditivo possui previsão na cláusula terceira do Contrato 
Administrativo nº 080/2019.  
 
1.4. O presente termo aditivo é firmado de conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea 
‘d’, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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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 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A Cláusula Terceira do mencionado contrato, fica aditada em um percentual de 
17,52% (dezessete vírgula cinquenta e dois por cento) do valor inicial do contrato, 
importando este aditamento no valor de R$ 9.046,40 (nove mil, quarenta e seis reais e 
quarenta centavos). 
 
2.2. O valor total do contrato passa a ser de R$ 60.240,80 (sessenta mil, duzentos e 
quarenta reais e oitenta centavos), conforme planilha abaixo: 
 

Nº   ITINERARIO   
TURNO  

 
VEÍCULO  

 KM / 
DIÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

/ KM  

 TOTAL 
MENSAL    
(20 DIAS)   

 TOTAL 
ANUAL 

(200 
DIAS)  

23  Recanto,Pé da Ladeira, Serra Azul, Baixa de 
Frade a Condeúba V/N Van 102,8 R$ 2,93 R$ 

6.024,08 
               
60.240,80  

 
2.3. A modificação do presente aditivo atinge EXCLUSIVAMENTE os itens indicados na 
subcláusula 1.2, sendo mantido o quantitativo dos demais itens que não sofreram 
alteração. 
 
2.4. O presente Termo de Aditamento passa, após sua firmatura pelos contratantes, a 
fazer parte integrante do Contrato Administrativo n° 080/2019 de prestação de serviços 
para o transporte escolar, conforme o seguinte itinerário: Item 23, Recanto, Pé da Ladeira, 
Serra Azul, Baixa de Frade a Condeúba, turnos vespertino e noturno, van, 94 km diário, 
permanecendo inalteradas todas as demais disposições nele contidas. 
 
2.5. A dotação orçamentária que suportará as despesas é a: Unidade Orçamentária: 
03.05.01 – Secretaria de Educação; Projeto/Atividade: 2.128 – Manutenção do Sistema de 
Transporte Escolar; 2.107 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação; 2.129 - 
Manutenção do salário educação QSE; 2.130 Manutenção da educação básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  3.3.90.33.00 
– Passagens e Despesas com Locomoção. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Condeúba, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato, das testemunhas.  
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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 
 

4.2. E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Condeúba-Bahia, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
JOSÉ LEANDRO LOPES DE LIMA 99579294534 
CONTRATADA  
 
Testemunhas:  ____________________________ 
    Nome /Identidade 
    
 

____________________________  
    Nome /Identidade 
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D E C R E T O Nº 024 DE 08 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
“Dispõe sobre novas medidas temporárias de 
prevenção e enfrentamento ao contágio pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19), e estabelece, no 
Município de Condeúba, as restrições instituídas 
pelo Governo Estadual da Bahia, através do 
Decreto nº 21.195, de 25 de fevereiro de 2022, e 
dá outras providências”. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais  
legislações aplicáveis, 

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia; 
 
CONSIDERANDO as medidas de restrição a serem adotadas no território do Estado                       da 
Bahia, impostas através do Decreto nº 21.195, de 25 de fevereiro de 2022, pelo Governo 
Estadual; 

CONSIDERANDO a determinação do Governo Estadual no sentido de que o Município de 
Condeúba promova a adequação dos dispositivos municipais ao Decreto nº 21.195, de 25 de 
fevereiro de 2022; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as medidas e procedimentos ao quadro 
atual no que se refere à prevenção, controle da disseminação e combate de 
responsabilidade do Poder Executivo Municipal;  
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 20.885, de 16 de novembro de 2021, que 
dispõe sobre o dever de vacinação contra COVID-19, dos servidores e empregados 
públicos estaduais; 
 
CONSIDERANDO súmula viculante do STF – ADIs – Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, nº 6.586e 6.587 e Recurso extraordinário com agravo – ARE nº 
1267879, que entendeu pela constitucionalidade da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, de modo que o ente federativo pode determinar aos cidadãos que se submetam 
compulsoriamente à vacinação contra a COVID-19, impondo medidas restritivas aqueles 
que se recusem a vacinação; 
 
CONSIDERANDO as orientações do Ministério Público por meio do ofício nº 
188/2021-PJC, no sentido de que o ingresso nos eventos fica condicionado à 
comprovação de esquema vacinal completo;  
 
CONSIDERANDO que os direitos à vida e à saúde, contemplados nos artigos 5º, 6º e 
196 da Constituição Federal de 1988, devem prevalecer em relação à liberdade de 

Decretos
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consciência e de convicção filosófica individual; 
 
CONSIDERANDO o surgimento de novas variantes da COVID-19 (ômicron) mais 
contagiosas; 
 
CONSIDERANDO o atual cenário epidemiológico de surto provocado pelo vírus 
influenza (H3N2); e  
 
 CONSIDERANDO a monitoramento dos indicadores – número de óbitos, taxa de 
ocupação de leitos de UTI e números de ativos – divulgados diariamente nos boletins 
epidemiológicos,  
 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Este Decreto disciplina medidas temporárias de prevenção e enfrentamento ao 
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) e suas variantes, as quais deverão ser 
cumpridas integralmente por todos os órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura 
Municipal de Condeúba-Ba, além da população em geral, ficando determinadas as restrições, 
em todo o território do Município de Condeúba(BA). 
 

Art. 2º. As Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal deverão adotar as 
medidas para prevenção e controle da transmissão do novo coronavirus (COVID-19), nos 
termos do presente Decreto, no qual ficam estabelecidas medidas temporárias e de 
prevenção ao contágio pelo vírus, que deverão ser adotadas no âmbito territorial de 
Condeúba, Estado da Bahia, na forma que indica e dá outras providências. 
 
Parágrafo Único - A lotação máxima permitida em cada estabelecimento comercial, de 
serviços e financeiro, como mercados e afins, bancos e lotéricas, cujo funcionamento esteja 
autorizado, será definida pela VISA local, considerado o tamanho do espaço físico, com o 
objetivo de evitar aglomerações. 
 
Art. 3º. Fica autorizada a retomada das aulas e demais atividades presenciais no âmbito da 
rede pública municipal de ensino, bem como no âmbito das instituições privadas de ensino, 
de qualquer natureza ou modalidade, observando as disposições deste decreto e as diretrizes 
do protocolo sanitário, que normatizam o retorno das atividades letivas de maneira 
presencial, aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Comitê de Enfretamento ao 
Novo Coronavírus, instituído, também, pelo Conselho Municipal de Educação, nas unidades 
de ensino na  rede pública municipal. 
  
Art. 4º. Fica autorizado a circulação, compreendendo a saída e a chegada de veículos 
operadores de linhas de transporte rodoviário coletivos, alternativos e similares interestaduais 
de passageiros que venham de quaisquer pontos de origem para o Município de Condeúba, 
Estado da Bahia, em atendimento a legislação estadual aplicável. 
 
§1º - Fica autorizado, o transporte coletivo, alternativos e escolar provenientes dos distritos, 
povoados e zona rural em geral, com o destino à sede do município de Condeúba, desde que 
comprovem situação vacinal atualizada, para aqueles  se enquadrem na faixa de imunização 
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contra a COVID-19, em formato digital pelo aplicativo CONECTE SUS ou a Carteira 
Nacional de Vacinação no formato físico. 
 
§2º - Fica determinado a obrigatoriedade da comprovação da situação vacinal atualizada, 
em formato digital pelo aplicativo CONECTE SUS ou a Carteira Nacional de Vacinação no 
formato físico para as pessoas usuárias do transporte público municipal, TFD – Tratamento 
Fora do Domicílio e demais programas, de todas as Secretarias Municipais do Município, 
sendo terminantemente proibido a carona nos veículos do transporte escolar do município de 
Condeúba.  
 
Art. 5º. Fica determinada a autorização de funcionamento, pelo período de 08 a 22 de março 
de 2022, o atendimento presencial ao público em geral, sobretudo em:  
  
I - hotéis e hospedarias;  
II - sindicatos urbanos e rurais, através de agendamento e protocolos especificados pela 
VISA;  
III - cultos religiosos em seus respectivos templos, residências, ou em qualquer logradouro, 
desde que observados os protocolos e orientações da VISA local;  
IV - feiras livres em todos os seus segmentos, atividades praticadas dentro do mercado 
municipal para feirantes/comerciantes locais e dos municípios circunvizinhos, mediante 
apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do 
certificado COVID obtido através do aplicativo “CONECTE SUS” do Ministério da Saúde, 
com funcionamento obrigatório pelo período de 05:00h às 13:00h, de segunda a quinta-
feira e pelo período de 05:00h às 14:00h nas sextas-feiras, de acordo com o protocolo da 
Vigilância Sanitária local, ficando ainda recomendado a não circulação de crianças menores 
de 12 anos de idade; 
V - comércio em geral - de todas as naturezas - varejista ou atacadista; 
VI - supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e quitandas;  
VII - lojas de venda de alimentação para animais;  
VIII - distribuidores de gás;  
IX - lojas de venda de água mineral;  
X - bares, restaurantes, padarias, lanchonetes e similares; 
XI - bancos, correspondentes bancários, cooperativas de crédito e lotéricas; 
XII - salões de beleza, cabeleireiros e similares. 
XIII - serviços de saúde, farmácias, assistência médica e hospitalar;  
XIV -  sistemas de fornecimento de água e de energia elétrica;  
XV - segurança privada; 
XVI - serviços funerários;  
XVII - postos de combustível; 
XVIII - oficinas mecânicas, borracharias e similares, desde que cumpram os protocolos 
apresentados pela VISA local;  
XIX - serviços privados de produção de bens de consumo e que não estejam expressamente 
excetuados no presente decreto, desde que atendam as normas de protocolo determinadas pela 
Vigilância Sanitária Municipal - VISA, após a realização de vistoria prévia in loco, com o 
efetivo cumprimento de todas as diligências apontadas, observando-se a instrução normativa 
da VISA local; 
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XX - bancas, reforços escolares e similares, desde que observados os protocolos e orientações 
da VISA local; 
XXI - associações comunitárias, urbanas e rurais, desde que observados os protocolos e 
orientações da VISA local;  
XXII - o funcionamento de clubes, associações recreativas e similares, públicos ou privados, 
desde que observados os protocolos e orientações da VISA local;  
XXIII - prática esportiva e jogos de todas as modalidades na zona rural e urbana, em campos 
de várzea e quadras poliesportivas públicos ou privados, sendo permitido a presença de 
público nos locais fechados para 50% (cinquenta por cento) da capacidade das 
arquibancadas; 
XXIV - As atividades em academias de ginástica e dança e outros tipos de modalidades, 
de acordo com o protocolo especificado pela VISA; 
XXV - outros que vierem a ser definidos em ato expedido pela Secretaria Municipal de 
Saúde; e  
XXVI – Cerimônias de casamentos, batizados, formaturas, podendo as mesmas serem 
realizadas em conformidade com os protocolos da VISA local; 
 
Art. 6º - Fica permitido a realização de festas, shows, festas de ruas, previamente 
organizados, em todo território do Município de Condeúba(BA), em ambiente aberto ou 
fechado, com público de até 2.000 (duas mil) pessoas, desde que seja requerida 
autorização, respectivamente, junto a Secretaria Municipal de Administração, 
Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal de Finanças, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias. 
 
Art. 7º. Os estabelecimentos referidos no artigo 5º deverão exigir o uso de máscaras de 
proteção, em seus ambientes de trabalho, dos funcionários, servidores, colaboradores e aos 
seus clientes/usuários, de acordo legislação municipal, estadual e federal, vigentes. 
 
Parágrafo Único - Os estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo deverão, ainda, 
adotar as seguintes medidas: 
I - intensificar as ações de limpeza;  
II - disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil acesso, 
álcool em gel 70% e máscaras de tecido para uso obrigatório dos seus clientes e trabalhadores; 
III - divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; 
IV- fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema a fim de evitar a 
aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando atendimento;  
V - promover organização do fluxo e das filas durante o horário permitido do atendimento ao 
público, mantendo distância mínima de 1,5m (um metro e meio); 
VI - criar barreira de distanciamento de no mínimo um metro entre clientes e balcão de 
atendimento;  
VII - permitir acesso simultâneo de no máximo três clientes dentro do estabelecimento de 
pequeno porte, cinco no de médio porte e de dez no de grande porte. 
 
Art. 8º. Incumbirá às Secretarias municipais competentes e a Polícia Militar do Estado da 
Bahia fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto.  
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Art. 9º. As pessoas físicas e jurídicas sujeitar-se-ão ao cumprimento das medidas previstas 
neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará na responsabilização civil, penal e 
administrativa, nos termos previstos em lei.  

Parágrafo Único - Naqueles casos em que o cidadão esteja com notificação de isolamento 
domiciliar determinada pela Secretaria Municipal de Saúde, o descumprimento do período 
de quarentena acarretará na responsabilização criminal, sobretudo, naquelas contidas no 
artigo 268 do Código Penal Brasileiro, o qual preceitua que “Infringir determinação do poder 
público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - 
detenção, de um mês a um ano, e multa.  Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, 
se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, 
dentista ou enfermeiro.” 

Art. 10. Fica proibido a realização de velórios em casos de óbitos suspeitos ou confirmados 
de COVID-19, cujo sepultamento deverá ocorrer imediatamente, atendendo integralmente aos 
protocolos do Ministério da Saúde. Nos demais casos, os velórios poderão ocorrer em 
residências ou em local próprio do serviço funeral particular, devendo restringir-se a 10 (dez) 
o número máximo de pessoas, simultaneamente, vedados a distribuição de alimentos e 
aglomeração de pessoas no entorno das dependências. 

Parágrafo Único - Os EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) e insumos relativos à 
prevenção ao COVID-19 a serem utilizados durante o velório e sepultamento, bem como o 
controle do fluxo de pessoas, serão de responsabilidade do prestador do serviço funerário.  
  
Art. 11. As clínicas privadas deverão organizar seus horários de atendimento de forma a 
evitar aglomeração de pessoas, reforçando as medidas de higienização com a 
disponibilização de álcool em gel 70% e EPIs, uso obrigatório de máscaras para 
pacientes, acompanhantes e trabalhadores, respeitando as peculiaridades de cada serviço 
e o risco envolvido em cada atendimento, exigindo a comprovação vacinal atualizada, em 
formato digital pelo aplicativo CONECTE SUS ou a Carteira Nacional de Vacinação no 
formato físico. 
 
Art. 12. Ficam permitidos no âmbito do município de Condeúba-Ba, pelo período de 08 a 22 
de março de 2022, todos os eventos públicos e particulares nos espaços públicos e de 
propriedade privada, sejam de caráter cultural, comercial, comemorativo (realização 
festivais, gincanas, cavalgadas, os eventos científicos, de educação e saúde, religiosos, 
culturais de pequeno porte em espaços abertos próximos a bares, restaurantes e similares), 
desde que atendam as normas de protocolo, e obtenham previamente autorização expressa da 
Vigilância Sanitária Municipal – VISA. 
 
Art. 13. Os servidores municipais em geral da Prefeitura de Condeúba,  (efetivos, nomeados, 
credenciados, terceirizados e/ou contratados), bem como eventuais contratações, deverão 
estar imunizados com esquema vacinal completo, necessitando comprovar ao setor de 
trabalho a situação vacinal atualizada, em formato digital pelo aplicativo CONECTE SUS ou 
a Carteira Nacional de Vacinação no formato físico. 
 
 Art. 14. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19, 
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deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a 
exercerem suas atividades em regime home office. Aqueles que estiverem com o esquema 
vacinal completo deverão retornar imediatamente as suas atividades normais, e nos casos de 
portadores de comorbidades, poderão exercer suas funções em sistema home office, mediante 
a renovação de laudo médico, contendo CID, emitido por especialista, a cada 03 (três) 
meses. 
Parágrafo Único - As gestantes poderão exercer suas funções em sistema home office nos 
moldes da Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021. 

 
Art. 15. Todos os cidadãos que tenham regressado, nos últimos 07 (sete) dias, ou que venham 
a regressar, durante a vigência deste Decreto, de locais em que há transmissão comunitária do 
vírus da COVID-19, conforme boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, bem como 
aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser 
aplicadas as seguintes medidas:  
 
§1º - os que apresentarem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão 
ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período de acordo a 
determinação médica;   
§2º - os que não apresentarem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 
deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de 07 
(sete) dias, a contar do retorno ao Município, as funções determinadas pela chefia imediata, 
respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em reuniões 
presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública; 
§3º - Todas as pessoas oriundas de regiões com casos confirmados de transmissão do 
COVID-19 deverão fornecer dados à equipe de Vigilância Sanitária e Epidemiológica 
deste município, com a finalidade de serem cadastrados para garantir monitoramento e 
prevenção.  
 
Art. 16. As Secretarias Municipais devem promover tratamento especial aos idosos, 
gestantes, pessoas com doenças crônicas e/ou comorbidade descompensada e crianças, 
considerados grupos vulneráveis, promovendo a devida orientação e procedimento para a 
prevenção.
 
Art. 17. Todos os casos suspeitos de infecção do coronavírus deverão ser imediatamente 
notificados à Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone (77) 99118-5931 ou pelo e-
mail: epidemiologicacondeuba@gmail.com visando o acompanhamento e a manutenção 
de dados essenciais à identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas, com 
a finalidade principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e evitar a sua 
propagação. 
 
Art. 18. Todos os órgãos públicos municipais deverão fixar mensagens sobre os cuidados de 
prevenção sobre Coronavírus, em modelo que deverá ser apresentado pela Assessoria de 
Comunicação do Município de Condeúba-Ba.  
 
Art. 19. Os servidores e empregados da área da saúde que divulgarem notícias falsas, levando 
o pânico para a população serão devidamente responsabilizados e processados pelos seus atos.  
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Art. 20. Qualquer cidadão que dissemine fake news acerca do Coronavírus com fins de 
promoção pessoal responderá judicialmente por tais atos.  
 
Art. 21. Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, 
com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao 
enfrentamento ao COVID-19, na forma do inciso III do artigo 36, da Lei Federal Nº 12.529, 
de 30 de novembro de 2011, e do inciso II do artigo 2º, do Decreto Federal Nº 52.025, de 20 
de maio de 1963, sujeitando as penalidades em ambos os normativos, com aplicação de 
multas e cassação de alvará de funcionamento e interdição do estabelecimento. 
 
Parágrafo Único - A vigilância Sanitária, no âmbito de sua atuação deverá realizar 
fiscalizações para coibir o aumento arbitrário de preços dos insumos e serviços relacionados 
ao enfretamento do COVID-19. 
 
Art. 22. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 
decorrente do coronavírus, nos termos dispostos nos artigos 4º e 8º da Lei Federal nº 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020. 
 
 §1º - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporário e aplica-se 
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do COVID-19. 
§2º - O processo administrativo de dispensa de licitação deverá seguir as normatizações 
legais e procedimentos gerenciados pela Controladoria do Município. 
 
Art. 23. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será 
caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e 
sansões aplicáveis, inclusive o uso de força policial, sujeitando-se, ainda, o infrator as 
penalidades de aplicação de multas, cassação de alvará de funcionamento e interdição do 
estabelecimento. 
 
Art. 24. O uso de máscaras de proteção nas vias públicas do município, torna-se obrigatório, 
sob pena de aplicação de sanção prevista nos artigos 132, 267, 268 e 330, c.c. o artigo 69, 
todos do Código Penal Brasileiro, com base na Lei Federal nº 13.979/2020, na Portaria nº 
1.565 do Ministério da Saúde, Lei Estadual nº 14.261 e Decretos do Governo do Estado da 
Bahia.       
 
Art. 25. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 26. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as 
disposições em contrário.  
 
 

Condeúba(BA), 08 de março de 2022. 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 

Prefeito Municipal 
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DISPENSA N° 010/2022

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° 010/2022

e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto da 

contratação em favor do senhor RAFAEL ALMEIDA GONÇALVES, inscrito no CPF/MF nº 

028.496.975-32, residente na Rua Paulo, n° 03 – Centro, na cidade de Ibiassucê - BA, CEP: 

46.390-000, objetivando a locação de imóvel situado na Rua Por do Sol - 255, AP – 001, ED 

Suica CD Alpina, Candeias, Vitoria da Conquista - BA, CEP: 45028-425, com todas as suas 

dependências, destinado à residência de estudantes universitários do sexo masculino deste 

município de Ibiassucê - Bahia, no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo R$ 

1.700,00 (um mil e setecentos reais) mensal.

Ibiassucê - BA, 03 de março 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° 010/2022

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 010/2022, para que surta os seus efeitos jurídicos 

e legais e determino a contratação em favor do senhor RAFAEL ALMEIDA GONÇALVES, 

inscrito no CPF/MF nº 028.496.975-32, residente na Rua Paulo, n° 03 – Centro, na cidade de 

Ibiassucê - BA, CEP: 46.390-000, objetivando a locação de imóvel situado na Rua Por do Sol 

- 255, AP – 001, ED Suica CD Alpina, Candeias, Vitoria da Conquista - BA, CEP: 45028-

425, com todas as suas dependências, destinado à residência de estudantes universitários do 

sexo masculino deste município de Ibiassucê - Bahia, no valor total de R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais), sendo R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) mensal.

Ibiassucê - BA, 03 de março 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 020/2022-DL, Dispensa de Licitação nº 010/2022, 

objetivando a locação de imóvel situado na Rua Por do Sol - 255, AP – 001, ED Suica CD 

Alpina, Candeias, Vitoria da Conquista - BA, CEP: 45028-425, com todas as suas 

dependências, destinado à residência de estudantes universitários do sexo masculino deste 

município de Ibiassucê - Bahia, no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo R$ 

1.700,00 (um mil e setecentos reais) mensal, de acordo com o artigo nº 24, inciso X da Lei 

8.666/93.

Ibiassucê - BA, 03 de março de 2022.

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES
Prefeito Municipal 

Ano 11 - 08/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1313 - PÁGINA 249

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 



EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ – ESTADO DA BAHIA, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, 
com sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46.390-000, 
representada pelo Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, 
brasileiro, maior, professor, portador da Carteira de Identidade nº 0064365603 – SSP/BA e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 020.449.785-04.

CONTRATADA: SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -
EPP inscrita no CNPJ nº 03.551.831/0001-40, situada à Avenida Brigadeiro Mario 
Epinghaus n° 52, Edifício Renando Center, sala 104 – Centro – Lauro de Freitas/BA –
CEP: 42.703-640. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a informatização das Secretarias do 
Município de Ibiassucê para serviços de implantação, locação, suporte, manutenção 
corretiva e eventuais customizações (manutenção evolutiva) dos seguintes softwares 
Integrados: Contabilidade Pública, Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO), Plano Plurianual (PPA), Contratos, Portal da Transparência 
Municipal, Folha de Pagamento, Portal do Servidor Público, Patrimônio, Arrecadação 
Municipal, Nota Fiscal Eletrônica de serviços e almoxarifado.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua 
assinatura e terá seu término em 02 de março de 2023.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 110.000 (cento e dez mil reais), sendo 
R$ 8.000,00 (oito mil) para implantação dos sistemas e R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 
reais) mensal.

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 02 de março de 2022.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ,
CNPJ nº 13.676.986/0001-66, 
FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES (PREFEITO)
RG nº 0064365603 e CPF nº 020.449.785-0

CONTRATADA
SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 
CNPJ nº 03.551.831/0001-40 
Sr. Dijalma Guimarães Passos Sales (REPRESENTANTE)
RG nº 1.234.090-12 SSP/BA e CPF: 131.872.285-34
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EXTRATO DO CONTRATO N° 049/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2022

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE IBIASSUCÊ, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de 
direito interno público, inscrita no CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66, com sede na Praça 
Oliveira Brito, 100, Centro - Ibiassucê-Bahia, aqui representada pelo Sr. FRANCISCO 
ADAUTO REBOUÇAS PRATES, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, professor, 
portador da carteira de identidade nº 0064365603, CPF nº 020.449.785-04, residente e 
domiciliado nesta cidade de Ibiassucê-Ba, CEP – 46.390.000.

CONTRATADO: DANIEL PRADO BRITO, inscrito no CPF nº 032.325.135-81, 
estabelecido na Rua Gonçalves Dias, nº 47, Alto do Tanque, Ibiassucê – BA, CEP: 46.390-
000.

OBJETO: Locação de carro pipa para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Econômico, deste Município.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e 
terá seu término em 31 de dezembro de 2022.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 02 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ 
CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66

CONTRATANTE

DANIEL PRADO BRITO
CPF nº 032.325.135-81

CONTRATADO

Ano 11 - 08/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1313 - PÁGINA 251

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 



EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022

LOCATÁRIOS: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ, inscrita no CNPJ n° 
13.676.986/0001-66, localizada na Praça Oliveira Brito, 100 – Centro – Ibiassucê – BA, CEP: 
46.390-000, neste ato representada pelo prefeito municipal o senhor FRANCISCO ADAUTO 
REBOUÇAS PRATES, portador da cédula de identidade RG nº 00643656-03 e CPF/MF n° 
020.449.785-04, juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no 
CNPJ n° 30.945.969/0001-04, representado pelo gestor Sandro Wagner Farias Novais, 
portador do CPF: nº 09392576 02 SSP/BA e CPF/MF sob o nº 005.078.435-84, residente e 
domiciliado na Rua Antônio Vicente de Paula, nº 192, Centro, Ibiassucê-BA.

LOCADOR: RAFAEL ALMEIDA GONÇALVES, brasileiro, maior, residente na Rua Paulo, 
n° 03 – Centro, na cidade de Ibiassucê - BA, portador da Carteira de Identidade nº 
939420015, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado da Bahia e CPF/MF nº 
028.496.975-32.

OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua Por do Sol - 255, AP – 001, ED Suica CD 
Alpina, Candeias, Vitoria da Conquista - BA, CEP: 45028-425, com todas as suas 
dependências, destinado à residência de estudantes universitários do sexo masculino deste 
município de Ibiassucê - Bahia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e 
terá seu término em 31 de dezembro de 2022.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo 
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) mensal.

Prefeitura Municipal de Ibiassucê- BA, 03 de março de 2022.

PREFEITURA MUN. DE IBIASSUCÊ
CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66
Francisco Adauto Rebouças Prates

LOCATÁRIO

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO
CNPJ n° 30.945.969/0001-04
Sandro Wagner Farias Novais

LOCATÁRIO

RAFAEL ALMEIDA GONÇALVES
LOCADOR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

O portal da Chapada Diamantina.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

O portal da Chapada Diamantina.
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Erratas
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PORTARIA N° 007 / 2022 
 

Dispõe sobre a nomeação para o cargo de 

Coordenador de Obras Públicas e Serviços de 

Engenharia, e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras, Estado da Bahia, no uso legal das 

suas atribuições, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1°. Nomear RÔMULO SOARES PENA, inscrito no CPF sob n° 018.750.225-

03, para exercer o cargo de Coordenador de Obras Públicas e Serviços de 

Engenharia, nos termos da Lei Municipal n° 113/2017. 

 

Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos desde 01 de 

Março de 2022. 

 

Malhada de Pedras, 08 de Março de 2022. 

 

 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 
Prefeito 

Portarias

Ano 11 - 08/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1313 - PÁGINA 275

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 MORTUGABA 

ESTADO DA BAHIA 
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 

CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

 
ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022 
 

Processo Administrativo: 023/2022 
Modalidade Pregão Eletrônicopara Registro de Preços 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO CAMINHÃO 
BASCULANTE USADO, NA COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR OU IGUAL A 2015, TRAÇADO 6X4, 
CAPACIDADE MINIMA DA CAÇAMBA DE 12M³ PARA ATENDER A PREFEITURA DE MORTUGABA-BA. 
 
Fica atribuída a presente ADJUDICAÇÃO à empresa ROTA CAMINHOES COMERCIO E SERVICO LTDA, pessoa jurídica, de 
direito privado, inscrita no CNPJ n° 23.608.351/0001-85, com sede na R Joao Francisco Camilo, 39, Jardim São Francisco 
(Nova Veneza) / Sumaré/SP, neste ato representado Senhor Rovilson Maximiano Barros, portador da cédula de identidade RG 
nº. 25394967 SSP/SP, e CFP nº. 248.523.988-60. VALOR ADJUDICADO: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 
 
Por ter sido vencedora do Processo Licitatório acima especificado, a qual passa a ter expectativa de direito à contratação, nos 
termos do Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 007/2022, e da proposta consagrada, sujeitam-se às penalidades 
decorrentes da não celebração do contrato nos termos, prazos e condições estabelecidas. 
 
 
Mortugaba, 08 de março de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022 

 
Processo Administrativo: 023/2022 
Modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO CAMINHÃO 
BASCULANTE USADO, NA COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR OU IGUAL A 2015, TRAÇADO 6X4, 
CAPACIDADE MINIMA DA CAÇAMBA DE 12M³ PARA ATENDER A PREFEITURA DE MORTUGABA-BA. 
 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as 
Leis nº 8.666/93, 10.520/02, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pelo Pregoeiro 
e Equipe de Apoio no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado, que teve como vencedora a empresa 
ROTA CAMINHOES COMERCIO E SERVICO LTDA, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ n° 23.608.351/0001-
85, com sede na R Joao Francisco Camilo, 39, Jardim São Francisco (Nova Veneza) / Sumaré/SP, neste ato representado 
Senhor Rovilson Maximiano Barros, portador da cédula de identidade RG nº. 25394967 SSP/SP, e CFP nº. 248.523.988-60. 
VALOR HOMOLOGADO: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 
 
 
Mortugaba, Mortugaba, 08 de março de 2022. 
 

 
 
 

Licitações
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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 

I Termo de aditivo ao Contrato de n.º 
053/2022 Proveniente do Pregão Eletrônico 
n.º 004/2022 objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS 
DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DA 
FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE 
MORTUGABA. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 
O presente termo aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro do 

contrato, em conformidade com o procedimento de análise das notas dos 

combustíveis apresentadas pelo atual fornecedor, POSTO PONTAL SUL. Para tanto 

a administração utiliza-se da prerrogativa do art. 65, II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS.  
Com o presente aditivo os valores dos combustíveis ficarão da seguinte forma: 

ITEM DESCRIÇAO DO ITEM VALOR DO CONTRATO 053/2022 VALOR DO PRIMEIRO ADITIVO AO 
CONTRATO 053/2022 

01 GASOLINA R$ 6,96 R$ 7,78 
02 DIESEL S500 R$ 5,86 R$ 7,08 
03 DIESEL S10 R$ 6,09 R$ 7,18 

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
Permanecem em vigor e inalteradas as demais clausulas e condições do Contrato 

ora aditado. Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o 

presente Termo Aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e 

valioso, na presença de duas testemunhas. 

Mortugaba-Ba, 08 de março de 2022. 

Termos Aditivos
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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 

PROCURADORIA JURÍDICA - PARECER JURÍDICO: 

Emitimos Parecer favorável ao presente Termo Aditivo, 
por estar conforme as disposições contidas na legislação 
pertinente, notadamente no quanto previsto na Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

JANSEN RODRIGUES MORAES 
OAB-BA 21.821 E OAB-MG 99.321 

Procurador Municipal 

Mortugaba, 08 de março de 2022. 

___________________________________________
HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

___________________________________________
POSTO PONTAL SUL LTDA 

VALTER MENDES NOGUEIRA 
Contratada

TESTEMUNHAS: 

01. ___________________________
      Nome: 
      RG.: 

02. _____________________________
      Nome: 
      RG.:

PUBLICAÇÃO 

Nos termos do § único do Art. 61 da Lei Federal n.º 
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Mortugaba 
publica o presente Termo Aditivo na Imprensa Oficial, 
para que seja dado o fiel cumprimento e produção dos 
seus legais e jurídicos efeitos. 

Mortugaba, 08 de março de 2022. 

________________________________ 
Rafael Brito Alves 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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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 

Ofício nº 031/2022 Mortugaba, 08 de março de 2022. 

Ao
POSTO PONTAL SUL LTDA. 
VALTER MENDES NOGUEIRA 
Mortugaba-BA

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.  

Prezado Senhor,

Considerando que a empresa POSTO PONTAL SUL LTDA, com sede à Avenida 
Odilon Coelho, 391, CNPJ/ME Nº 04.142.464/0001-93, sagrou-se vencedora dos lotes 01,02 e 
03 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 004/2022; 

Considerando as informações relacionadas ao pedido de reequilíbrio econômico 
financeiro que foi formulado no mesmo dia de envio do contrato para assinatura; 

Considerando que as informações atualizadas de preços para fins de reequilíbrio 
precisam ser através de órgãos oficias para fins de cumprimento ao quanto exigidos pelos 
órgãos de controle externo (Tribunal de Contas); 

Considerando o quanto alegado pelo representante da empresa que informou inexistir 
até o momento um documento fiscal comprobatório dos aumentos que repercutirão nos 
valores contratados, 

Informamos que, após a celebração do aditivo para fins de reequilíbrio econômico 
financeiro do contrato, será necessária a apresentação das notas fiscais de compras dos 
combustíveis (contemporâneas ao aumento dos preços), de forma que fique comprovada a 
manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, que além de ser salutar para as 
partes contratadas, garantem transparência para qualquer fiscalização superveniente que 
aconteça sobre os atos realizados em relação ao contrato.  

Dessa forma o município se compromete a reajustar os valores licitados, da mesma 
forma que exige do licitante a apresentação dos documentos para instrução do processo 
administrativo relacionado ao reequilíbrio e regular processo de pagamento. 

Certo de contar com a compreensão, antecipo agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Anderson Dias da Rocha 
PREGOEIRO MUNICIPAL 

Heraclito Luiz Paixão Matos 
PREFEITO MUNICIPAL 

Atos Administrativos
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