


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 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 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SAÚDE

CHISLENE PEREIRA LAGO
CNPJ nº: 061.863.225-56
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LEI Nº 441 DE 22 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a Revisão Geral Anual nos 

vencimentos dos servidores públicos do Poder 

Legislativo Municipal, nos termos do inciso X do art. 

37 da CF/88, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACULÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado, conforme disposto no inciso X 

do art. 37, da CF/88, a conceder reajuste salarial nos vencimentos dos seus 

servidores, sobre o salário base, passando os vencimentos a ser reajustados para os 

valores abaixo discriminados:

CARGO VALOR
Controlador (a) Interno R$ 3.996,00 (três mil novecentos e noventa e seis reais)

Secretário (a) Geral R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)

Assessor (a) de gabinete R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)

Recepcionista R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)

Motorista R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)

Auxiliar de Serviços Gerais R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais)

Art. 2° - O Assessor de gabinete, que estiver assessorando a presidência será 

acrescido uma gratificação de função em 20% (vinte por cento) calculados sobre o 

valor base.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias do Legislativo.
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Art. 4º - Esta Lei revoga disposições contrárias, bem como, entra em vigor na data de 

sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, EM 22 

DE MARÇO DE 2022.

PEDRO DIAS DA SILVA

Prefeito Municipal

Art. 4º - Esta Lei revoga disposições contrárias, bem como, entra em vigor na data de 

sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, EM 22 

DE MARÇO DE 2022.

PEDRO DIAS DA SILVA

Prefeito Municipal
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AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

O Município de Caculé por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para ciência dos 
interessados, o recebimento de Recurso Administrativo, relativo Processo Licitatório – Pregão Eletrônico 
nº 009/2022, cujo objeto é 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, interposto pelas empresas MARCOS ANTÔNIO LADEIA BARROS EIRELI, CNPJ Nº 
09384954/0001-10; OXITOTAL COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS 
LTDA. - CNPJ Nº 03454438/0001-38, razão pela qual consoante o disposto no artigo Art. 44. § 2º do 
Decreto Federal 10.024/2019 Lei 8.666/93, fica declarado em aberto o prazo de 03 (três) dias, contado 
da data final do prazo do recorrente, para apresentação de contrarrazões ao recurso recebido, na forma
de como estabelece o instrumento convocatório. 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, 21 de março de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Pregoeiro.
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Guanambi Oxigênio
CNPJ 09.384.954/0001-10 I. E. 076.533.630 ME

Rua Gasparino Donato Neto, 221 São Sebastião, 
CEP 46.430-000 Guanambi – BA

(77) 9973-7043

ILMO. SR. PREGOEIRO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – BAHIA 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
Processo Administrativo nº 008/2022

Com cópia ao Prefeito Municipal, à Câmara de Vereadores e ao Secretário de Saúde 

do Município.

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de oxigênio medicinal, 

com fornecimento de cilindros em regime de comodato, em atendimento as demandas 

da secretaria municipal de saúde deste município, conforme condições e 

especificações constantes no edital e seus anexos.

A GUANAMBI OXIGÊNIO, estabelecida na Rua Gasparino Donato Neto, 221 

bairro São Sebastião, CEP 46.430-000 Guanambi – BA, inscrita no CNPJ Nº. 

09.384.954/0001-10 e I.E Nº. 076.533.630 ME, vem tempestivamente à presença de 

V. Sª, por seu procurador abaixo (Doc. 01), com fundamento no Edital, no inciso XVIII,

do art. 4º, da Lei 10.520/02 e no Decreto 10.024/2019, art. 44, apresentar seu

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra decisão do Ilmo. Sr. Pregoeiro que desclassificou a Recorrente, apesar da 

mesma ter cumprido com todos os pré-requisitos de habilitação, razão pela qual 

requer que após os tramites legais, seja aplicado o princípio da reconsideração no 

intuito de reformar sua decisão e habilitar a Recorrente, e caso assim não entenda, 

que seja a presente peça de recurso encaminhada as autoridades superiores.

Guanambi-BA, 21 de março de 2022.

N. Termos,

P. Deferimento.

________________________
GUANAMBI OXIGÊNIO

CNPJ – 09.384.954/0001-10
Cristiano Pereira dos Santos

Representante Legal
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Guanambi Oxigênio
CNPJ 09.384.954/0001-10 I. E. 076.533.630 ME

Rua Gasparino Donato Neto, 221 São Sebastião, 
CEP 46.430-000 Guanambi – BA

(77) 9973-7043

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: GUANAMBI OXIGÊNIO;

RECORRIDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ;

DECISÃO RECORRIDA: PROFERIDA PELO ILUSTRE PREGOEIRO QUE

ENTENDEU POR DESCLASSIFICAR A RECORRENTE, VIOLANDO OS 

PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE, DENTRE OUTROS.

Respeitado Julgador

A decisão que declarou a Recorrente como desclassificada do certame, 

em que pese o zelo de seu prolator, permissa vênia, deve ser reformada em 

sua totalidade, posto que esta incorreu em visível equívoco e contrariou as 

normas vigentes, além de violar diversos Princípios Administrativos e normas 

das Leis 8.666/93, 10.520/02 e do Decreto 10.024/2019.

1 - DOS FATOS

No dia 16 de março de 2022 às 09h06min, foi realizada a sessão da 

licitação em epígrafe.

Após dá início ao certame, a recorrente MARCOS ANTONIO LADEIA

BARROS EIRELI, venceu a fase de lances, tendo a mesma sido habilitada, 

sagrando-se vencedora do certame.

2 - DAS RAZÕES

Momentos depois, o pregoeiro inabilitou a Recorrente sob a seguinte 

alegação:

Inabilitada por não atender aos requisitos de habilitação, vez que não

apresentou documentos exigidos no instrumento convocatório, infringindo

os itens 11.5.5 e 11.5.6 do Edital. Salienta-se que a licitante encaminhou 

documentos exigidos nos referidos itens que tratam de uma empresa
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Guanambi Oxigênio
CNPJ 09.384.954/0001-10 I. E. 076.533.630 ME

Rua Gasparino Donato Neto, 221 São Sebastião, 
CEP 46.430-000 Guanambi – BA

(77) 9973-7043

diversa, sendo ela, MESSER GASES LTDA, não sendo demonstrado nos

documentos de habilitação apresentados pela licitante MARCOS ANTONIO

LADEIA BARROS nenhum tipo de vínculo da licitante com a empresa 
MESSER GASES LTDA. (griso nosso)

A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, possuindo grande 

credibilidade junto aos órgãos públicos e privados, assim como detém vários 

contratos com os mesmos, os quais derivam da participação habitual nos mais 

diversos processos licitatórios.

Atendendo as normas vigentes e o instrumento convocatório, a 

Recorrente sagrou-se vencedora da licitação em epígrafe, apresentando a

proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como 

todos os documentos referente à sua habilitação.

Contudo, a Recorrente não pode aquiescer com os argumentos 

utilizados pelo Recorrido. Desta forma, não merecem prosperar as 

especulativas alegações por ele levantadas.

O Recorrido apresenta em ATA, fatos que não condizem com a 

realidade do presente Pregão Eletrônico e não logrou êxito em demonstrar a 

afronta às normas vigentes, ferindo o princípio da legalidade.

Os itens constantes do edital em epígrafe, a saber 11.5.5 e 11.5.6 e as 

notas explicativas, estão claramente direcionando o edital para empresas 

fabricantes e envasadoras, senão vejamos:
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Guanambi Oxigênio
CNPJ 09.384.954/0001-10 I. E. 076.533.630 ME

Rua Gasparino Donato Neto, 221 São Sebastião, 
CEP 46.430-000 Guanambi – BA

(77) 9973-7043

3 – DO DIREITO

A prática de citar uma norma fora do contexto é uma falácia e um tipo de 

falsa atribuição em que uma passagem é removida da sua matéria circundante 

de tal forma a distorcer o significado pretendido. 

O artigo 2º da Lei Federal nº 6.360/76, colocada propositadamente na 

nota explicativa acima, trata dos medicamentos, das drogas, dos insumos 

farmacêuticos e correlatos, não tem referência alguma com os gases 

medicinais, até porque as normas que regem os gases medicinais datam do 

ano de 2008, são elas: RDC nº 69/2008 e 70/2008 e são exclusivas para 

fabricantes de gases medicinais.

De acordo com a referida Lei 6.360/1976, no art. 50, o funcionamento da 

empresa de que trata essa lei dependerá de autorização da Anvisa, conforme 

redação dada pela Lei 13.097/2015, vejamos:

"Art. 50. O funcionamento das empresas de que trata esta

Lei dependerá de autorização da Anvisa, concedida

mediante a solicitação de cadastramento de suas

atividades, do pagamento da respectiva Taxa de

Fiscalização de Vigilância Sanitária e de outros requisitos

Ano 11 - 22/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1323 - PÁGINA 12

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



Guanambi Oxigênio
CNPJ 09.384.954/0001-10 I. E. 076.533.630 ME

Rua Gasparino Donato Neto, 221 São Sebastião, 
CEP 46.430-000 Guanambi – BA

(77) 9973-7043

definidos em regulamentação específica da Anvisa.
(grifo nosso)

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo será

válida para todo o território nacional e deverá ser atualizada 

conforme regulamentação específica da Anvisa." (NR)

(grifo nosso)

3.1 – DA REGULAMENTAÇÃO DOS GASES MEDICINAIS PELA 
ANVISA

No Brasil, a regulação específica da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitário ANVISA, referente aos dos gases medicinais, iniciou-se por meio da
publicação das Resoluções RDC nº 69/2008 (dispõe sobre as Boas 
Práticas de Fabricação de gases medicinais) e RDC nº 70/2008 (dispõe 
sobre a Notificação de gases medicinais. 

Portanto a data base da regulamentação dos gases medicinais no Brasil, 

teve início em 01 de outubro de 2008, com a publicação das referidas RDC’s

da ANVISA.

No que diz respeito à concessão de Autorização de Funcionamento 

Especial - AFE emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

ANVISA, as normas referentes são as Resoluções RDC 16/2014 e RDC 

32/2011, que abrangem empresas fabricantes e envasadoras de Gases 
Medicinais.

A Recorrente se enquadra como revendedor de gases medicinais e não

como fabricante ou envasadora.

3.2 – DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Obstante, o art. 30 da Lei 8.666/1993, entre outros requisitos, impõe que 

a documentação relativa à qualificação técnica deve limitar-se à comprovação 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (inciso II). 
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Guanambi Oxigênio
CNPJ 09.384.954/0001-10 I. E. 076.533.630 ME

Rua Gasparino Donato Neto, 221 São Sebastião, 
CEP 46.430-000 Guanambi – BA

(77) 9973-7043

Os parágrafos do art. 30 da Lei 8.666/1993 explicitam as condições 

necessárias para atendimento dos requisitos mínimos, mas suficientes para 

assegurar que o licitante possui qualificação técnica compatível com o objeto 

licitado.

Não cabe a exigência de Autorização de Funcionamento Especial (AFE), 

constante da Resolução 16/2014 da Anvisa, uma vez que as empresas 

varejistas não estão obrigadas a requerer referida autorização, representando 

sua exigência indevida e restritiva.

3.3 – DA REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS SEUS 
ATOS

A revisão pela administração pública dos seus atos é algo de vem sendo 

aceito pelo nosso sistema jurídico pátrio e consubstanciado nas Súmulas 473 e 

346 respectivamente do STF que assim dispõe:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 

se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial.” (Súmulas 473 STF)

“A administração pública pode declarar a nulidade dos seus 

próprios atos.” (Súmulas 346 STF)

Mais recentemente, em outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal 

veio a julgar o Tema 839 de repercussão geral e reconheceu a possibilidade de 

um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto 

constitucional, ser anulado pela Administração Pública mesmo quando 

decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. 

O tema foi decidido no RE 817.338, em que ser debatia a possibilidade 

de rever-se ato de anistia política que não se enquadraria ao art. 8º do Ato de 

Disposições Constitucionais Transitórias. O ponto central da decisão que aqui 
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se estabeleceu foi afastar o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da 

Lei 9.784, de 1999, para rever um ato que seja flagrantemente contrário à 

Constituição Federal, como claramente indica o item 3 da Ementa da decisão:

“3. As situações flagrantemente inconstitucionais não 

devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo 

decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob 

pena de subversão dos princípios, das regras e dos 

preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. 

Precedentes.”

A propósito, a existência de um vício não pode ser superada, ainda que 

o particular tenha deixado de apontá-lo ou que um contrato tenha sido firmado

sob a alegação de vantagens à administração.

Na verdade, a indisponibilidade dos interesses fundamentais

perseguidos pelo Estado não é afetável pela ação ou omissão dos particulares, 

uma vez que a ausência de questionamento ou de impugnação não elimina a 

nulidade. 

Como adverte Lucia Valle Figueiredo em sua obra: Curso de Direito 

Administrativo: 

“Impende a extinção do ato administrativo em virtude da 

existência de vício, quer por ausência de procedimento 

obrigatório (formalidade descumprida), ou por outro 

qualquer vício”.

“No exercício da função administrativa, a Administração 

Pública tem o dever de invalidar seus atos desconformes 

do Direito” (Lucia Valle Figueiredo, Curso de Direito 

Administrativo, 3ª ed, São Paulo, Malheiros, pp. 197/198)”.
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3.4 – DA ALEGAÇÃO DO LICITANTE NÃO COMPROVAR VÍNCULO 
COM O FABRICANTE

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça deliberou que 

“o interesse público reclama o maior número possível de concorrentes, 

configurando ilegalidade a exigência desfiliada da lei básica

de regência e com interpretação de cláusulas editalícias 

impondo condição excessiva para a habilitação”.

O TCU entende que, em regra, a Administração Pública não pode 
demandar a declaração de fabricante, carta de solidariedade ou 
credenciamento como condição de habilitação do licitante.

A Corte ainda pondera que esse tipo de exigência confere ao fabricante 

o poder de decidir quais fornecedores poderiam participar do certame, tornando

ainda mais tangível a restrição à ampla competitividade e a ofensa ao princípio

da isonomia, em consequente redução à possibilidade de seleção da proposta

mais vantajosa.

Ademais, cumpre informá-los que a Autorização de Funcionamento 

Especial AFE da ANVISA, é um documento de domínio público, disponível no 

sítio da referida agência, bem como publicado no Diário Oficial da União, o que 

significa dizer que não requer autorização do fabricante, muito menos 

comprovação de vínculo com o mesmo para sua apresentação como 

documento de habilitação.

Portanto, ocorrendo irregularidades, como as que se apresentam nesta 

oportunidade, as mesmas devem ser sanadas independentemente de

provocação, uma vez que, atos viciados não se transformam em atos 

válidos ainda que por eventual silêncio do particular. 

Seja na fase de habilitação ou em qualquer fase licitatória, todo o tipo de 

exigência que restrinja o caráter competitivo da licitação, que não tenha 
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amparo legal, não pode subsistir, como já previsto no artigo 3º da Lei de 

Licitações 8.666/93, vejamos:

“Art. 3º: A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela 

Lei nº 12.349, de 2010)

§ 1o É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções 
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste 

artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 

1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

Conforme visto anteriormente, as exigências para AFE da ANVISA e o

Certificado de Boas Práticas de Fabricação, são atividades pertinentes e 
EXCLUSIVAS dos fabricantes e envasadores de gases medicinais.

Caso ainda assim V.Sa. decida por manter a decisão, a Guanambi 
Oxigênio, pede que seja apresentado parecer técnico hábil a justificar tal 
medida, que se configura restritiva, portanto, não encontra espeque legal.
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É conveniente lembrar que a inclusão de cláusulas restritivas em editais 

de licitações públicas é repudiada até mesmo por nossa Carta Magna, que 

assim preconiza:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.” (Regulamento)

Por derradeiro, não se identifica uma justificativa plausível para se 

manter a decisão de desclassificação da Recorrente por não apresentar AFE e 

CBPF da ANVISA, uma vez que a Recorrente apresentou os referidos 

documentos da fabricante apresentada em sua proposta, conforme 

estabelecido nas normas vigentes.

4 – CONCLUSÃO E REQUERIMENTO

Por fim, considerando os fatos e os direitos acima expostos, requer-se o

provimento do presente recurso, que após os tramites legais, seja aplicado o

princípio da reconsideração no intuito de reformar sua decisão, habilitando a

Recorrente e consequentemente declarando-a vencedora do certame, e caso

assim não entenda, que seja a presente peça de recurso encaminhada a 
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autoridade superior em conformidade com o §4°, do art. 109, da

Lei n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no §3° do mesmo artigo.

N. termos.

P. Deferimento.

Guanambi – BA, 21 de março de 2022.

________________________
GUANAMBI OXIGÊNIO

CNPJ – 09.384.954/0001-10
Cristiano Pereira dos Santos

Representante Legal
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS 
Praça Luís Eduardo Magalhães, 245 – Centro – 
CEP: 45.177-000       Tel.: 77 3443 1010 
CNPJ: 16.418.766/0001-20 

Aviso de CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO nº 001/2022 
Processo Administrativo nº 028/2022 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício de suas 
atribuições, torna público para conhecimento dos interessados o período de credenciamento 
entre os dias 28 de Março de 2022 e 28 de Abril de 2022,  objetivando a contratação de 
Cooperativas de Agricultores individuais e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares 
para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação, aos 
alunos da Rede Pública de Ensino de Caraíbas em 2022. O Credenciamento será regido pelos 
moldes da Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais condições estabelecidas no edital. 
Informações e edital através do e-mail: licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a 
Divisão de Licitação e Contratos na sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 
hs, mediante pagamento de taxa através de DAM no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais) tel. 77 
3443-1010. Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial 
do Município:  https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial - Jones Coelho Dias Prefeito, 
Zildi Santos da Silva, Presidente da CPL. 

Licitações
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Prefeitura Municipal de Caraíbas 
Secretaria Municipal de Educação 

 
PORTARIA Nº 02 DE 21 DE MARÇO DE 2022. 

 
Dispõe sobre a nomeação do Comitê Local de Gestão 
Colaborativa do Processo de Formação para 
(Re)Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos 
das Unidades Escolares do município e dá outras 
providências.  

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARAÍBAS, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas por lei, e: 

CONSIDERANDO a lei 9.304/96 em seus artigos 12 (que trata da incumbência dos estabelecimentos de 
ensino elaborarem e executarem a proposta pedagógica), 13 (que trata da incumbência dos docentes de 
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino), e 14 (que aponta para os 
sistemas de ensino na definição das suas normas de gestão democrática do ensino público na educação 
básica, o princípio da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola); 

CONSIDERANDO a lei federal 13.005/2015, que aprova o plano nacional de educação, de forma mais 
específica a estratégia 19.6 da meta 19  que trata sobre “estimular a participação e a consulta de 
profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, 
currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares;  

CONSIDERANDO a lei estadual nº. 13.559/2016, que aprova o Plano Estadual de Educação – PEE do 
Estado da Bahia de forma mais específica a estratégia 19.6 da meta 19  que trata sobre “ estimular a 
participação e a consulta a profissionais da educação, a estudantes e aos seus familiares para a formulação dos 
projetos político-pedagógicos, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais e 
mães na avaliação do funcionamento da escola e no cumprimento do seu papel na formação das crianças e jovens; 

CONSIDERANDO a lei municipal nº. 31/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME do 
município de Caraíbas; 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 02 de 20 de dezembro de 2017 que aprovou a Base Nacional 
Curricular Comum ; 

CONSIDERANDO o Parecer CEE nº. 196/2019 que aprovou o Documento Curricular Referencial da Bahia – 
DCRB; 

CONSIDERANDO a Resolução CEE nº 137/2019 que Fixa normas complementares para a implementação da 
Base Nacional Comum Curricular - BNCC, nas redes de ensino e nas instituições escolares integrantes dos sistemas 
de ensino, na Educação Básica do Estado da Bahia e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução CME nº 01/2020 que aprova o Referencial Curricular Municipal – RCM; 

CONSIDERANDO a adesão do município ao Programa de Formação para (Re)elaboração dos Projetos-
Político-Pedagógicos nas Escolas dos Municípios Baianos, coordenador pela União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação, seccional do Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO o compromisso por trabalhar em Regime de Colaboração, para oferta de uma 
educação pública de qualidade socialmente referenciada por processos democráticos; 

RESOLVE:  

Art. 1º Nomear Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de (Re)Elaboração dos Projetos Políticos 
Pedagógicos das Unidades Escolares Municipais, composto pelas seguintes representações:  

Portarias
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Prefeitura Municipal de Caraíbas 
Secretaria Municipal de Educação 

Dirigente Municipal de Educação 
• Cristiane da Silva Santos

Representantes da Equipe Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação 
• Maria Lima do Amaral Fernandes
� Mônica Lima Damasceno Silva
• Jozélia Lopes Dias

Representante do Conselho Municipal de Educação 
• Ana Paula Rosa Lélis

Art.2º - São atribuições Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de (Re)Elaboração dos 
Projetos Políticos Pedagógicos:  

I. Mobilizar a Comunidade Escolar para o processo de (re)elaboração do Projeto Político Pedagógico;

II. Mobilizar, orientar a instituição e monitorar o trabalho dos Comitês Colaborativos de cada unidade
escolar durante o processo formacional e de (re)elaboração do PPP;

III. Validar o planejamento e cronograma de ações;

IV. Disponibilizar materiais de estudo;

V. Orientar e zelar pela ampla comunicação do processo;

VI. Zelar pelo cumprimento das etapas subsequentes à (re)elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos.

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as 
disposições em contrário.  

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 Caraíbas, 21 de Março de 2022. 

Cristiane da Silva Santos  
Secretário Municipal de Educação 
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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 
 

7ª ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 
 
 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE CLÍNICOS GERAIS, ESPECIALISTAS, 

EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, E 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (ENFERMEIRO, PSICÓLOGO, ASSISTENTE 

SOCIAL, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, FARMACÊUTICO, DENTISTA E 
BIOMÉDICA) PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE 
SAÚDE NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DESCRITAS, NO DESENVOLVIMENTO 
E APOIO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CONDEÚBA/BAHIA 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 
horas, Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se a 
Comissão Permanente de Licitação e a Comissão de Credenciamento, nomeadas pelo 
Decreto nº 011/2021 e Portaria nº 010/2021, respectivamente, para os trabalhos 
referentes ao CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2021, conforme Aviso publicado no 
Diário Oficial dos Municípios, no DOU, no Jornal Correio, Jornal Tribuna do Sertão e no 
mural da Prefeitura Municipal de Condeúba em 13 de maio de 2021, objetivando o 
CREDENCIAMENTO de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços 
médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas e procedimentos 
ambulatoriais, e profissionais da área de saúde (enfermeiro, psicólogo, assistente 
social, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista e biomédica) para 
atendimento aos usuários do Sistema da Rede Pública Municipal de Saúde, 
interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas descritas, no 
desenvolvimento e apoio das atividades da gestão plena em saúde do Município de 
Condeúba/Bahia.  
 
Na fase de análise para o CREDENCIAMENTO, foram recebidos através de envelopes 
protocolados com os documentos constantes no edital. 
 
Aberta a sessão a Comissão não foi detectada presença de representantes das 
empresas credenciadas, nem tão pouco de pessoas físicas. 
 
Foram analisados os envelopes recebidos a partir de 23 de fevereiro de 2022 até 21 de 
março de 2022, conforme relação de serviços supracitados. 
 
Após a análise de toda a documentação dos interessados, deu-se por deferido e/ou 
indeferido os credenciamentos dos participantes conforme quadro abaixo, sendo 
CREDENCIADAS e identificadas nesta Ata e nos seus próprios documentos 

Atas
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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 

apresentados, sendo certo que até este momento não houve interesse e/ou 
comparecimento de demais interessados, sendo que os serviços serão contratados 
mediante as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 

ESPECIALIDADE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA REPRESENTANTE LEGAL 
CREDENCIADO 

MOTIVO DO NÃO CREDENCIAMENTO 
SIM NÃO 

Médico Clínico 
Geral PSF (40 horas 

semanais) 

CHPJPR MED SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA, CNPJ 
32.225.897/0001-48 

ANDRÉ RICARDO SOUZA 
DE CERQUEIRA X

ESPECIALIDADE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA REPRESENTANTE LEGAL 
CREDENCIADO 

MOTIVO DO NÃO CREDENCIAMENTO 
SIM NÃO 

Médico Plantonista 
(12 horas diárias) 

CHPJPR MED SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA, CNPJ 
32.225.897/0001-48 

ANDRÉ RICARDO SOUZA 
DE CERQUEIRA X 

ESPECIALIDADE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA REPRESENTANTE LEGAL 
CREDENCIADO 

MOTIVO DO NÃO CREDENCIAMENTO 
SIM NÃO 

Médico Plantonista 
(24 horas diárias) 

CHPJPR MED SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA, CNPJ 
32.225.897/0001-48 

ANDRÉ RICARDO SOUZA 
DE CERQUEIRA 

X

ESPECIALIDADE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA REPRESENTANTE LEGAL 
CREDENCIADO 

MOTIVO DO NÃO CREDENCIAMENTO 
SIM NÃO 

Odontologia 
(MENSAL) 

LUCIANO DA ROCHA NEVES, 
CPF 008.679.375-64 

LUCIANO DA ROCHA 
NEVES x 

ESPECIALIDADE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA REPRESENTANTE LEGAL 
CREDENCIADO 

MOTIVO DO NÃO CREDENCIAMENTO 
SIM NÃO 

 Enfermeiro(a)- PSF 
(mensal) 

ANDEZA CARVALHO 
MURÇA, CPF 114.921.536-
48 

ANDEZA CARVALHO 
MURÇA x 

Sem que houvesse nenhum questionamento, ficam encerrados assim os trabalhos. 

Conforme Edital da Chamada Pública nº 002/2021, o resultado da habilitação será 
divulgado no Diário Oficial dos Municípios e a partir desta data de publicação passa a 
vigorar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso. 
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CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

Foi suspensa a reunião para redação da presente ata que reabertos os trabalhos, foi 
lida e vai devidamente assinada pela Comissão Permanente de Licitação, Comissão de 
Credenciamento e demais presentes.     
   
 
 
Comissão Permanente de Licitação: 
 
 
 

Josiel Eduardo dos Santos 
Presidente da CPL 

 
 
 
Adonildo Ribeiro da Silva     Marilene da Silva Rocha 
Membro            Membro 
 
 
 
 
Comissão Especial de Credenciamento: 
 
 
 

Thaisa pereira de Carvalho de Moraes 
Presidente 

 
 
 
 
 
Cristiana Neves de Novaes                Alanna Roberta Ribeiro Teixeira de Souza 
Membro     Membro 
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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, 53ª -  Tel: (77)  445-2212 - Centro  
CEP: 46.200-000 - Condeúba-Ba 

 
 

LEI Nº 1065, DE 21 DE MARÇO DE 2022  
 

ANTONIO FARIAS TERÊNCIO FILHO 
 

PROJETO DE LEI Nº 017/2020 
 

“Denomina logradouro 
público e dá outras 
providências.” 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEUBA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte LEI: 
 
 
Art. 1º. Fica denominada a Via Pública situada dentro do perímetro urbano 

desta cidade, constante de uma Praça onde se realiza as feiras livres de 

“PRAÇA ANTONIO TERENCIO, localizada no Bairro Centro desta cidade, 

conhecida informalmente como Praça da Feira ou Praça da Bandeira, que 

passa a ser denominada Praça Antonio Terencio. 

   

Art. 2º. Fica o Poder Executivo obrigado a colocar placas indicativas nas quatro 

extremidades da Praça. 

  

Art. 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 
          Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba, 22 de março de 2022 

 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 

Tendo em vista a realização da sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022, 
destinado ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, opinando-se pela 
adjudicação e homologação, bem como a não manifestação por apresentação de 
recurso, conforme Ata da Disputa; e observados os preceitos da Lei Federal nº 
10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93; ADJUDICO o objeto da licitação à:  

IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 08.370.847/0001-70, Insc. Estadual nº 072.324.672, 
com sede a Rua Apio Cardoso da Paixão, nº 580, Térreo, Bairro São João, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, E-mail: 

igarassu@portalsat.com.br, Representante Legal: Luzimar Porto Ribeiro 
 LOTE 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UND EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Achocolatado 2.625 UND Pacote de 
400 g 

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

Maratá  R$       
4,99  

 R$         
13.098,75  

2 Açúcar 7.500 KG Pacote de 
1kg. 

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

Hiperclaro  R$       
3,59  

 R$       
26.925,00  

3 Almôndega 2.500 UND Embalagem 
de 400 g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de 
armazenamento, quantidade 
do produto, número do 
registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF, 
deverá apresentar validade 
mínima de 12 meses. 

Ânglo  R$       
7,95  

 R$         
19.875,00  

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

4 Amendoim 600 UND Embalagem 
de 500 g 

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

Empório  R$       
8,03  

 R$           
4.818,00  

5 Arroz Branco 1500 KG Embalagem 
de 1 kg 

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

Kiarroz  R$       
4,08  

 R$           
6.120,00  

6 Arroz 
Parboilizado 9.000 KG Embalagem 

de 1 Kg. 

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

Kiarroz  R$       
3,65  

 R$         
32.850,00  

7 Bolacha Doce 6.250 UND Pacote de 
400 g 

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

My Bit  R$       
3,80  

 R$         
23.750,00  

8 Bolacha 
Salgada  6.250 UND Pacote de 

400 g 

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

My Bit  R$       
3,85  

 R$         
24.062,50  

TOTAL DO LOTE 1  R$       
151.499,25  

  
GILDASIO NOGUEIRA AVELAR - ME, CNPJ nº 06.233.833/0001-89, Insc. Estadual nº 063.700.467, com sede a Avenida Joaquim 

Ferraz de Araújo, s/n, Bairro Corante, na cidade de Tremedal, Estado da Bahia, E-mail: gildasiog2nogueira@gmail.com, 
Representante Legal: Gildásio Nogueira Avelar 
LOTE 2 - OUTROS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Carne de Soja 5.000 UND Pacotes de 
400g 

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

Prontu  R$       
5,20  

 R$         
26.000,00  

2 Charque 2.000 KG Embalagem 
de 1 Kg. 

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

Bertini  R$     
31,59  

 R$         
63.180,00  
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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 

registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. 

3 Extrato de 
tomate 1.180 UND Sachê de 340 

g 

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

Bonare  R$       
4,00  

 R$           
4.720,00  

4 Feijão Carioca 9.000 KG Pacote de 01 
Kg 

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

Sempre 
Verde 

 R$       
9,00  

 R$         
81.000,00  

5 Feijão Preto 1.500 KG Pacote de 01 
Kg 

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

Sempre 
Verde 

 R$       
8,00  

 R$         
12.000,00  

6 
Flocos de 
Milho Pré 

Cozido 
1700 UND Pacote de 

500g 

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

Vitamilho  R$       
3,00  

 R$           
5.100,00  

7 Leite em pó 
Integral 10.000 UND 

Pacotes 
contendo 

400g 

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

Damare  R$     
14,00  

 R$       
140.000,00  

TOTAL DO LOTE 2  R$       
332.000,00  

GILDASIO NOGUEIRA AVELAR - ME, CNPJ nº 06.233.833/0001-89, Insc. Estadual nº 063.700.467, com sede a Avenida Joaquim 
Ferraz de Araújo, s/n, Bairro Corante, na cidade de Tremedal, Estado da Bahia, E-mail: gildasiog2nogueira@gmail.com, 

Representante Legal: Gildásio Nogueira Avelar 
LOTE 3 - DEMAIS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
DOS QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 

PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. PRÇ. TOTAL 
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PRODUTOS 

1 Macarrão 
Concha  2.000 KG Pacote de 

500 g 

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

Bahia  R$       
5,32  

 R$         
10.640,00  

2 Macarrão 
Espaguete 5.000 KG Pacote de 

500g 

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

Petyan  R$       
5,80  

 R$         
29.000,00  

3 Margarina com 
sal 400 UND Pote de 250 

g com sal. 

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

Claybom  R$       
3,30  

 R$           
1.320,00  

4 Milho branco 
para canjica. 4.800 UND 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

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

Dona Alice  R$       
3,80  

 R$         
18.240,00  

5 Milho para 
pipoca 500 KG 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

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

Dona Alice  R$       
4,00  

 R$           
2.000,00  
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6 Óleo de soja 3.000 LT 
Lata 

contendo 
900ml 

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

Soya  R$     
10,50  

 R$         
31.500,00  

7 Sal Iodado 300 KG Pacote de 1 
Kg 

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

Souto  R$       
1,00  

 R$              
300,00  

TOTAL DO LOTE 3  R$         
93.000,00  

  
IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 08.370.847/0001-70, Insc. Estadual nº 072.324.672, 

com sede a Rua Apio Cardoso da Paixão, nº 580, Térreo, Bairro São João, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, E-mail: 
igarassu@portalsat.com.br, Representante Legal: Luzimar Porto Ribeiro 

LOTE  4 - ALIMENTOS ELABORADOS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Mingau de 
Chocolate 4.000 KG Pacotes de 

01 kg 

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

Sustentare  R$     
20,42  

 R$         
81.680,00  

2 Mingau de 
Milho Verde 3.000 KG Pacotes de 

01 kg 

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

Sustentare  R$     
20,42  

 R$         
61.260,00  

TOTAL DO LOTE 4  R$       
142.940,00  

                  
GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 41.511.926/0001-29, Insc. Estadual nº 

178.528.879 ME, com sede a Avenida Feira de Santana, nº 2215, Bairro Ibirapuera, na cidade de Vitória da Conquista, Estado 
da Bahia, E-mail: distribuicaogk@gmail.com, Representante Legal: Greice Kelly Ramos dos Anjos 

LOTE 5 - ALIMENTOS PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Carne Bovina 5.000 KG Embalagem 
de 1kg 

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

C FRIOS  R$     
30,95  

 R$       
154.750,00  

2 Carne Bovina 
Moída 3.500 KG Embalagem 

de 500g 

De primeira qualidade. 
Proveniente de animais 
abatidos sob inspeção 
veterinária. Deve apresentar-

C FRIOS  R$     
20,42  

 R$         
71.470,00  
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se livre de parasitas e de 
qualquer substancia 
contaminante que possa 
alterar os aspectos normais 
do produto ou qualquer 
aparato que venha encobrir 
possíveis alterações 

3 

Carne de 
frango coxa e 

sobre coxa 
congelada 

4.500 KG 
Pacotes 

contendo 1 
Kg 

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

NATURAVES  R$     
13,06  

 R$         
58.770,00  

TOTAL DO LOTE 5  R$       
284.990,00  

  
GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 41.511.926/0001-29, Insc. Estadual nº 

178.528.879 ME, com sede a Avenida Feira de Santana, nº 2215, Bairro Ibirapuera, na cidade de Vitória da Conquista, Estado 
da Bahia, E-mail: distribuicaogk@gmail.com, Representante Legal: Greice Kelly Ramos dos Anjos 

LOTE 6 – POLPA DE FRUTAS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Polpa de Frutas 5.000 KG Pacotes de 
01 Kg 

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

GURI  R$     
11,20  

 R$         
56.000,00  

TOTAL DO LOTE 6  R$         
56.000,00  

  
BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 14.141.014/0001-30, Insc. Estadual nº 091.341.960, Insc. 
Municipal nº 02.350/1999, com sede a Praça da Bandeira, nº 236, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, E-

mail: biscoitoscondeuba@hotmail.com, Representante Legal: Elita da Silva Pereira 
LOTE 7 - PÃES  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Pão 60.000 UND 
Unidade 

contendo 50 
g 

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

Biscoitos 
Condeúba 

 R$       
0,54  

 R$         
32.400,00  

TOTAL DO LOTE 7  R$         
32.400,00  
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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 
 

ANTONIO MARCOS AVELAR - ME, CNPJ nº 11.477.556/0001-90, Insc. Estadual nº 085.365.814 ME, Insc. Municipal nº 
02.638/2010, com sede a Avenida 14 de Maio, nº 492, Bairro Divino Espírito Santo, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 

E-mail: antoniorochaavelar@gmail.com, Representante Legal: Antônio Marcos Avelar 
LOTE 8 - FRUTAS/VERDURAS   

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. PRÇ. TOTAL 

1 Abacate 300 KG   

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

   R$       
6,00  

 R$           
1.800,00  

2 Abacaxi 500 UND   

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

   R$       
3,55  

 R$           
1.775,00  

3 Batata Inglesa 3.000 KG   

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

   R$       
4,30  

 R$         
12.900,00  

4  Banana da 
Terra 400 KG   

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

   R$       
6,15  

 R$           
2.460,00  

5 Goiaba 700 KG   

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

   R$       
5,15  

 R$           
3.605,00  

6 Limão 3.000 KG   

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

   R$       
4,15  

 R$         
12.450,00  

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

   R$       
0,47  

 R$         
21.150,00  
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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 
 

8 Maçã 20.000 UND   

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

   R$       
0,57  

 R$         
11.400,00  

9 Tomate 3.000 KG   

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

   R$       
5,05  

 R$         
15.150,00  

10 Laranja 20.000 UND   

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

              R$       
0,47  

 R$           
9.400,00  

TOTAL DO LOTE 8  R$         
92.090,00  

  

VALOR GLOBAL  R$    
1.184.919,25  

 
 
Condeúba – BA, 18 de março de 2022.  
 
  
 
 

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
  

  
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BA, SR. SILVAN BALEEIRO DE 
SOUSA em conjunto com ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, Secretário Municipal de 
Administração e Planejamento, no uso das atribuições que são conferidas por lei, e 
do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o Decreto 
Municipal nº 014/2017 e alterações posteriores, HOMOLOGA o resultado da licitação, 
onde a Sra. Pregoeira adjudicou o registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades 
da Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, à licitante:   
 
 
ANTONIO MARCOS AVELAR - ME, CNPJ nº 11.477.556/0001-90, Lote 08 no valor de 
R$ 92.090,00 (noventa e dois mil e noventa reais); 
 
BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 
14.141.014/0001-30, Lote 07 no valor de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos 
reais); 
 
GILDASIO NOGUEIRA AVELAR - ME, CNPJ nº 06.233.833/0001-89, Lote 02 – R$ 
332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais); e, Lote 03 – R$ 93.000,00 (noventa e 
três mil reais), importando no valor total de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco 
mil reais); 
 
GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME, 
CNPJ nº 41.511.926/0001-29, Lote 05 – R$ 284.990,00 (duzentos e oitenta e quatro 
mil, novecentos e noventa reais); e, Lote 06 – R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), 
importando no valor total de R$ 340.990,00 (trezentos e quarenta mil, novecentos e 
noventa reais); 
 
IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 
08.370.847/0001-70, Lote 01 – R$ 151.499,25 (cento e cinquenta e um mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos); e, Lote 04 – R$ 
142.940,00 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta reais), importando no 
valor total de R$ 294.439,25 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e 
nove reais e vinte e cinco centavos). 
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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 – BA, 18 de março de 2022.  
 
 
 
 

Antônio Alves de Souza 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

 
 
 

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
 
 
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, conforme condições, 
especificações e quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de 
Registro de Preço. 
 
Validade: 12 meses, ou seja, de 18/03/2022 a 18/03/2023. 
 

ANTONIO MARCOS AVELAR - ME, CNPJ nº 11.477.556/0001-90, Insc. Estadual nº 085.365.814 ME, Insc. Municipal nº 
02.638/2010, com sede a Avenida 14 de Maio, nº 492, Bairro Divino Espírito Santo, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 

E-mail: antoniorochaavelar@gmail.com, Representante Legal: Antônio Marcos Avelar 
LOTE 8 - FRUTAS/VERDURAS   

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL 

1 Abacate 300 KG 

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

   R$      
6,00  

 R$           
1.800,00  

2 Abacaxi 500 UND 

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

   R$      
3,55  

 R$           
1.775,00  

3 Batata Inglesa 3.000 KG 

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

   R$      
4,30  

 R$         
12.900,00  

4  Banana da 
Terra 400 KG 

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

   R$      
6,15  

 R$           
2.460,00  

5 Goiaba 700 KG 

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

   R$      
5,15  

 R$           
3.605,00  

6 Limão 3.000 KG 

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

   R$      
4,15  

 R$         
12.450,00  
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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 
 

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

0,47  
 R$         
21.150,00  

8 Maçã 20.000 UND 

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

   R$      
0,57  

 R$         
11.400,00  

9 Tomate 3.000 KG 
Tomate tamanho médio, uniforme, sem ferimentos 
ou defeitos, com brilho, intactos, firmes e bem 
desenvolvidos. 

   R$       
5,05  

 R$         
15.150,00  

10 Laranja 20.000 UND 

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

          R$       
0,47  

 R$           
9.400,00  

TOTAL DO LOTE 8  R$         
92.090,00  

  

VALOR TOTAL  R$         
92.090,00  

 
Condeúba – BA, 18 de março de 2022. 
 
Instituição Gerenciadora: Weder Spinola Sousa, Secretário Municipal de Educação 
 
Detentora da Ata: Contratada: ANTONIO MARCOS AVELAR - ME, CNPJ nº 
11.477.556/0001-90 – Antônio Marcos Avelar 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
 
 
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, conforme condições, 
especificações e quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de 
Registro de Preço. 
 
Validade: 12 meses, ou seja, de 18/03/2022 a 18/03/2023. 
 
BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 14.141.014/0001-30, Insc. Estadual nº 091.341.960, Insc. 
Municipal nº 02.350/1999, com sede a Praça da Bandeira, nº 236, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, E-

mail: biscoitoscondeuba@hotmail.com, Representante Legal: Elita da Silva Pereira 
LOTE 7 - PÃES  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

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

PRÇ. 
TOTAL 

1 Pão 60.000 UND 
Unidade 

contendo 50 
g 

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

Biscoitos 
Condeúba 

 R$      
0,54  

 R$         
32.400,00  

TOTAL DO LOTE 7  R$         
32.400,00  

  

VALOR TOTAL  R$         
32.400,00  

 
Condeúba – BA, 18 de março de 2022. 
 
Instituição Gerenciadora: Weder Spinola Sousa, Secretário Municipal de Educação 
 
Detentora da Ata: Contratada: BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - EPP, CNPJ nº 14.141.014/0001-30 – Elita da Silva Pereira 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
 
 
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, conforme condições, 
especificações e quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de 
Registro de Preço. 
 
Validade: 12 meses, ou seja, de 18/03/2022 a 18/03/2023. 
 
GILDASIO NOGUEIRA AVELAR - ME, CNPJ nº 06.233.833/0001-89, Insc. Estadual nº 063.700.467, com sede a Avenida Joaquim 

Ferraz de Araújo, s/n, Bairro Corante, na cidade de Tremedal, Estado da Bahia, E-mail: gildasiog2nogueira@gmail.com, 
Representante Legal: Gildásio Nogueira Avelar 
LOTE 2 - OUTROS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

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

PRÇ. 
TOTAL 

1 Carne de Soja 5.000 UND Pacotes de 
400g 

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

Prontu  R$      
5,20  

 R$         
26.000,00  

2 Charque 2.000 KG Embalagem 
de 1 Kg. 

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

Bertini  R$     
31,59  

 R$         
63.180,00  

3 Extrato de 
tomate 1.180 UND Sachê de 340 

g 

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

Bonare  R$      
4,00  

 R$           
4.720,00  
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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 Feijão Carioca 9.000 KG Pacote de 01 
Kg 

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

Sempre 
Verde 

 R$      
9,00  

 R$         
81.000,00  

5 Feijão Preto 1.500 KG Pacote de 01 
Kg 

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

Sempre 
Verde 

 R$      
8,00  

 R$         
12.000,00  

6 
Flocos de 
Milho Pré 

Cozido 
1700 UND Pacote de 

500g 

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

Vitamilho  R$      
3,00  

 R$           
5.100,00  

7 Leite em pó 
Integral 10.000 UND 

Pacotes 
contendo 

400g 

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

Damare  R$     
14,00  

 R$       
140.000,00  

TOTAL DO LOTE 2  R$       
332.000,00  

GILDASIO NOGUEIRA AVELAR - ME, CNPJ nº 06.233.833/0001-89, Insc. Estadual nº 063.700.467, com sede a Avenida Joaquim 
Ferraz de Araújo, s/n, Bairro Corante, na cidade de Tremedal, Estado da Bahia, E-mail: gildasiog2nogueira@gmail.com, 

Representante Legal: Gildásio Nogueira Avelar 
LOTE 3 - DEMAIS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

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

PRÇ. 
TOTAL 

1 Macarrão 
Concha  2.000 KG Pacote de 

500 g 

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

Bahia  R$      
5,32  

 R$         
10.640,00  

2 Macarrão 
Espaguete 5.000 KG Pacote de 

500g 

Macarrão massa tipo espaguete. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de 

Petyan  R$      
5,80  

 R$         
29.000,00  
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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 
 

armazenagem, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

3 Margarina com 
sal 400 UND Pote de 250 

g com sal. 

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

Claybom  R$      
3,30  

 R$           
1.320,00  

4 Milho branco 
para canjica. 4.800 UND 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

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

Dona 
Alice 

 R$      
3,80  

 R$         
18.240,00  

5 Milho para 
pipoca 500 KG 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

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

Dona 
Alice 

 R$      
4,00  

 R$           
2.000,00  

6 Óleo de soja 3.000 LT 
Lata 

contendo 
900ml 

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

Soya  R$     
10,50  

 R$         
31.500,00  

7 Sal Iodado 300 KG Pacote de 1 
Kg 

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

Souto  R$      
1,00  

 R$              
300,00  

TOTAL DO LOTE 3  R$         
93.000,00  

  

VALOR TOTAL  R$       
425.000,00  

 
Condeúba – BA, 18 de março de 2022. 
 
Instituição Gerenciadora: Weder Spinola Sousa, Secretário Municipal de Educação 
 
Detentora da Ata: Contratada: GILDASIO NOGUEIRA AVELAR - ME, CNPJ nº 
06.233.833/0001-89 – Gildásio Nogueira Avelar 
 

Ano 11 - 22/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1323 - PÁGINA 45

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
 
 
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, conforme condições, 
especificações e quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de 
Registro de Preço. 
 
Validade: 12 meses, ou seja, de 18/03/2022 a 18/03/2023. 
 

GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 41.511.926/0001-29, Insc. Estadual nº 
178.528.879 ME, com sede a Avenida Feira de Santana, nº 2215, Bairro Ibirapuera, na cidade de Vitória da Conquista, Estado 

da Bahia, E-mail: distribuicaogk@gmail.com, Representante Legal: Greice Kelly Ramos dos Anjos 
LOTE 5 - ALIMENTOS PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

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

PRÇ. 
TOTAL 

1 Carne Bovina 5.000 KG Embalagem 
de 1kg 

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

C FRIOS  R$     
30,95  

 R$       
154.750,00  

2 Carne Bovina 
Moída 3.500 KG Embalagem 

de 500g 

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

C FRIOS  R$     
20,42  

 R$         
71.470,00  

3 

Carne de 
frango coxa e 

sobre coxa 
congelada 

4.500 KG 
Pacotes 

contendo 1 
Kg 

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

NATURAVES  R$     
13,06  

 R$         
58.770,00  
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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 
 

esverdeadas ou pardacentas. 
Odor próprio. 

TOTAL DO LOTE 5  R$       
284.990,00  

  
GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 41.511.926/0001-29, Insc. Estadual nº 

178.528.879 ME, com sede a Avenida Feira de Santana, nº 2215, Bairro Ibirapuera, na cidade de Vitória da Conquista, Estado 
da Bahia, E-mail: distribuicaogk@gmail.com, Representante Legal: Greice Kelly Ramos dos Anjos 

LOTE 6 – POLPA DE FRUTAS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

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

PRÇ. 
TOTAL 

1 Polpa de Frutas 5.000 KG Pacotes de 
01 Kg 

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

GURI  R$     
11,20  

 R$         
56.000,00  

TOTAL DO LOTE 6  R$         
56.000,00  

  

VALOR TOTAL  R$       
340.990,00  

 
Condeúba – BA, 18 de março de 2022. 
 
Instituição Gerenciadora: Weder Spinola Sousa, Secretário Municipal de Educação 
 
Detentora da Ata: Contratada: GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E 
PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 41.511.926/0001-29 – Greice Kelly Ramos dos 
Anjos 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de 
Educação. 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, conforme condições, 
especificações e quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de 
Registro de Preço. 

Validade: 12 meses, ou seja, de 18/03/2022 a 18/03/2023. 

IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 08.370.847/0001-70, Insc. Estadual nº 072.324.672, 
com sede a Rua Apio Cardoso da Paixão, nº 580, Térreo, Bairro São João, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, E-mail: 

igarassu@portalsat.com.br, Representante Legal: Luzimar Porto Ribeiro 
 LOTE 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

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

PRÇ. 
TOTAL 

1 Achocolatado 2.625 UND Pacote de 
400 g 

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

Maratá  R$       
4,99  

 R$         
13.098,75  

2 Açúcar 7.500 KG Pacote de 
1kg. 

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

Hiperclaro  R$       
3,59  

 R$         
26.925,00  

3 Almôndega 2.500 UND Embalagem 
de 400 g 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote, data de 
embalagem, data da validade, 
condições de armazenamento, 
quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
agricultura. /SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade mínima de 12 
meses. 

Ânglo  R$       
7,95  

 R$         
19.875,00  

4 Amendoim 600 UND Embalagem 
de 500 g 

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

Empório  R$      
8,03  

 R$           
4.818,00  
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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 

5 Arroz Branco 1500 KG Embalagem 
de 1 kg 

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

Kiarroz  R$      
4,08  

 R$           
6.120,00  

6 Arroz 
Parboilizado 9.000 KG Embalagem 

de 1 Kg. 

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

Kiarroz  R$      
3,65  

 R$         
32.850,00  

7 Bolacha Doce 6.250 UND Pacote de 
400 g 

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

My Bit  R$      
3,80  

 R$         
23.750,00  

8 Bolacha 
Salgada  6.250 UND Pacote de 

400 g 

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

My Bit  R$      
3,85  

 R$         
24.062,50  

TOTAL DO LOTE 1  R$       
151.499,25  

IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 08.370.847/0001-70, Insc. Estadual nº 072.324.672, 
com sede a Rua Apio Cardoso da Paixão, nº 580, Térreo, Bairro São João, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, E-mail: 

igarassu@portalsat.com.br, Representante Legal: Luzimar Porto Ribeiro 
LOTE  4 - ALIMENTOS ELABORADOS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

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

PRÇ. 
TOTAL 

1 Mingau de 
Chocolate 4.000 KG Pacotes de 

01 kg 

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

Sustentare  R$     
20,42  

 R$         
81.680,00  

2 Mingau de 
Milho Verde 3.000 KG Pacotes de 

01 kg 

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

Sustentare  R$     
20,42  

 R$         
61.260,00  

TOTAL DO LOTE 4  R$       
142.940,00  

VALOR TOTAL  R$       
294.439,25  

Condeúba – BA, 18 de março de 2022. 

Instituição Gerenciadora: Weder Spinola Sousa, Secretário Municipal de Educação 

Detentora da Ata: Contratada: IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 08.370.847/0001-70 – Luzimar Porto Ribeiro 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
 
 
 

 
 

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan 
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão 
Processo Administrativo nº 042/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 
005/2022, AUTORIZA a contratação da empresa ANTONIO MARCOS AVELAR - ME, 
CNPJ nº 11.477.556/0001-90, para fornecimento de gêneros alimentícios para atender 
as necessidades da Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de 
Condeúba, no importe de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), referente ao lote 08, 
ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis, 
nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei. 

 
 

Condeúba - BA, 18 de março de 2022. 
 
  
 
 

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

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
 
 
 

 
 

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan 
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão 
Processo Administrativo nº 042/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 
005/2022, AUTORIZA a contratação da empresa BISCOITOS CONDEUBA 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 14.141.014/0001-30, para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, no importe de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), referente ao lote 07, ficando a mesma convocada para 
assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei 
Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei. 

 
 

Condeúba - BA, 18 de março de 2022. 
 
  
 
 

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

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
 
 
 

 
 

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan 
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão 
Processo Administrativo nº 042/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 
005/2022, AUTORIZA a contratação da empresa GILDASIO NOGUEIRA AVELAR - 
ME, CNPJ nº 06.233.833/0001-89, para fornecimento de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do Município 
de Condeúba, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referente aos 
lotes 02 e 03, ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de 
cinco dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as 
penalidades da lei. 

 
 

Condeúba - BA, 18 de março de 2022. 
 
  
 
 

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

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
 
 
 

 
 

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan 
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão 
Processo Administrativo nº 042/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 
005/2022, AUTORIZA a contratação da empresa GK COMERCIO E DISTRIBUICAO 
DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 41.511.926/0001-29, para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, no importe de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente aos lotes 05 e 06, ficando a mesma 
convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 
64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei. 

 
 

Condeúba - BA, 18 de março de 2022. 
 
  
 
 

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

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
 
 
 

 
 

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan 
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão 
Processo Administrativo nº 042/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 
005/2022, AUTORIZA a contratação da empresa IGARASSU COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 08.370.847/0001-70, para 
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, no importe de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), referente aos lotes 01 e 04, ficando a mesma convocada 
para assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 64, caput 
da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei. 

 
 

Condeúba - BA, 18 de março de 2022. 
 
  
 
 

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 005/2022 
Processo Administrativo Nº 042/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em 
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023

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

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia, 
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, 
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, 
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa ANTONIO MARCOS AVELAR - ME,
CNPJ nº 11.477.556/0001-90, Insc. Estadual nº 085.365.814 ME, Insc. Municipal 
nº 02.638/2010, com sede a Avenida 14 de Maio, nº 492, Bairro Divino Espírito 
Santo, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada pelo SR.
ANTÔNIO MARCOS AVELAR, brasileiro, maior, capaz, empresário, Documento 
de Identificação nº 08.114.263-35 SSP/BA e CPF nº 913.165.965-91, encontradiço 
a Avenida 14 de Maio, nº 492, Bairro Divino Espírito Santo, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, 
Decreto Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, 
Decreto Federal nº 8.250/2014 e das demais normas aplicáveis à espécie e ainda 
regulamento local, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão 
alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo 
Administrativo nº 042/2022, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 005/2022. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de 
abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto aquisição, as 
seguintes cláusulas e condições:  

1. DO OBJETO:  
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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 

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, na 
forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte integrante 
deste instrumento de compromisso, negociação por lote e adjudicação por 
item, os quais permanecerão disponíveis, conforme condições exigidas, 
para execução do objeto registrado sempre que demandado na forma do 
contrato individual e/ou instrumento congêneres, nota de empenho, Ordem 
de Compra, a ser firmado quando do chamamento, com base na Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das 
ressalvas legais, inclusive as de aplicação subsidiária.  

2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:  
2.1. A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal 

de Educação, sob anuência da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA.  

2.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
Secretaria de Educação. 

3. DA FORMA DE REQUISIÇÃO:  
3.1. Da Requisição: 

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou 
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento 
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e, 
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho 
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois 
de consulta ao órgão gerenciador.  

3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação 
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a 
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.  

3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos 
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do 
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo 
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.  

3.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação.  
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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 

3.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou 
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a 
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo 
dando ciência a administração.  

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 014, de 2017. 

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, 
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da 
utilização da ata de registro de preços. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da 
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já 
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 
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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 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador. 

5. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:  
5.1. O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as 

exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência, 
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e 
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de 
Preços.  

5.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem: 

ANTONIO MARCOS AVELAR - ME, CNPJ nº 11.477.556/0001-90, Insc. Estadual nº 085.365.814 ME, Insc. Municipal nº 
02.638/2010, com sede a Avenida 14 de Maio, nº 492, Bairro Divino Espírito Santo, na cidade de Condeúba, Estado da 

Bahia, E-mail: antoniorochaavelar@gmail.com, Representante Legal: Antônio Marcos Avelar 
LOTE 8 - FRUTAS/VERDURAS   

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO MARCA PRÇ. 
UNT. 

PRÇ. 
TOTAL 

1 Abacate 300 KG 

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

   R$      
6,00  

 R$           
1.800,00  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

2 Abacaxi 500 UND 

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

   R$      
3,55  

 R$           
1.775,00  

3 Batata Inglesa 3.000 KG 

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

   R$      
4,30  

 R$         
12.900,00  

4  Banana da 
Terra 400 KG 

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

   R$      
6,15  

 R$           
2.460,00  

5 Goiaba 700 KG 

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

   R$      
5,15  

 R$           
3.605,00  

6 Limão 3.000 KG 

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

   R$      
4,15  

 R$         
12.450,00  

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

0,47  
 R$         
21.150,00  

8 Maçã 20.000 UND 

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

   R$      
0,57  

 R$         
11.400,00  

9 Tomate 3.000 KG 
Tomate tamanho médio, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, com brilho, intactos, 
firmes e bem desenvolvidos. 

   R$      
5,05  

 R$         
15.150,00  

10 Laranja 20.000 UND 

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

          R$      
0,47  

 R$           
9.400,00  

TOTAL DO LOTE 8  R$         
92.090,00  

  

VALOR TOTAL  R$         
92.090,00  

5.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

6. DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:  
6.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de 

Condeúba/Secretaria Municipal de Educação e a(s) Detentora(s), terá 
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste 
instrumento e publicação na forma de extrato parcial no DOM.  
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6.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.  

6.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse 
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o 
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim 
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no 
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV 
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada 
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da 
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária. 

6.4. A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.

6.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666 de 1993.  

6.6. A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será 
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de 
1.993.  

6.7. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.  

6.8. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura 
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos 
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

7. FORMA DE FORNECIMENTO:
7.1. O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da

Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho, 
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato 
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Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a 
legislação vigente. 

8. DO PAGAMENTO:
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

8.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 
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8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.   

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.   

8.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

8.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
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EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                            365

9. DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU 
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:  

9.1. Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão 
gerenciador depois de consultado o respectivo registro. 

9.2. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão 
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.  

9.3. O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio, 
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será 
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da 
detentora de preços na Ata Geral de Registro.  

9.4. O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;  

9.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em 
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados 
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de 
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as 
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços. 

10. DAS PENALIDADES: 
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20. 
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10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade.  

10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a 
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos 
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum 
acordo com os detentores de preços registrados. 

11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido 
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra 
vinculado. 

11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever 
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o 
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere, 
o Contratante poderá:  

11.4.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte;  

11.4.1.1. Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a 
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  

11.4.2. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para 
a Administração. 

11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e 
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela 
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal. 
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11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

11.10. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

11.11. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições 
e de danos. 

11.12. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

11.13. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo 
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

11.14. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

11.15. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 
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11.15.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.16. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO: 
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto 
ao(s) fornecedor(es). 

12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.

12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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13. RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses 

adiante descritas: 

13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:  

13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços;  

13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de 
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua justificativa. 

13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
do Registro de Preços;  

13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente deste instrumento de registro;  

13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado e a detentora não aceitar sua redução;  

13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração;  

13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das 
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.  

13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1, 
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado 
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
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13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que 
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no 
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o 
recebimento de correspondência e outros documentos, não 
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas. 

13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de 
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.  

13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as 
razões do pedido.  

13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78, 
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada 
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de 
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o 
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços, 
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços 
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços 
contratados sejam compatíveis com os de mercado. 

13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da 
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 
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14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação; 

14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;  

14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;  

14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução do contrato.  

14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  

14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.  

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
15.1 São obrigações da Contratante: 
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15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 

15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 

15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

16. FONTE DE RECURSO 
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16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para 
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.  

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

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante 

recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou 
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de 
Preços. 

17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a 
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços 
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, 
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de 
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte da Prefeitura.  

17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, 
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que 
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os 
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá 
haver comprovação formal no processo.  

17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência 
da Ata Geral de Registro de Preços.  

17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de 
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do 
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.  

17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber 
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, 
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR, 
independente da alegação do não recebimento.  

17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as 
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e 
parágrafos do mesmo Diploma Legal.  

17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição 
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as 
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disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do 
Consumidor.  

17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta 
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No 
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo 
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho 
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo 
de Cooperação Técnica Específico para adesões.  

17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto 
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem 
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir 
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de 
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob 
forma de extrato na imprensa oficial. 

17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a 
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância 
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser 
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao 
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades 
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de 
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das 
partes.  

17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.  

17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o 
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.  

17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata 
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.  

17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de 
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a 
legislação vigente.  

17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro 
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA. 
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17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e 
demais legislação aplicável.  

Condeúba - BA, 18 de março de 2022. 

Weder Spinola Sousa 
Secretário Municipal de Educação 

Detentora da Ata Geral - Contratante:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDEÚBA  

Titular Responsável / Registro de Preços  
Instituição Gerenciadora  

Antônio Alves de Souza 
Autoridade Competente 

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ANTONIO MARCOS AVELAR – ME
CNPJ nº 11.477.556/0001-90

Antônio Marcos Avelar 
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS: 

___________________________   __________________________  
RG:       RG: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 005/2022 
Processo Administrativo Nº 042/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em 
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023

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

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia, 
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, 
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, 
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 14.141.014/0001-30, Insc. Estadual nº 
091.341.960, Insc. Municipal nº 02.350/1999, com sede a Praça da Bandeira, nº 
236, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, representada pela 
SRA. ELITA DA SILVA PEREIRA, brasileira, maior, capaz, empresária,
Documento de Identificação nº 02249952 00 SSP/BA e CPF nº 128.166.715-34,
encontradiçA a Praça da Bandeira, nº 236, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, 
Estado da Bahia, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto 
Federal nº 8.250/2014 e das demais normas aplicáveis à espécie e ainda 
regulamento local, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão 
alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo 
Administrativo nº 042/2022, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 005/2022. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de 
abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto aquisição, as 
seguintes cláusulas e condições:  

1. DO OBJETO:  
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1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, na 
forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte integrante 
deste instrumento de compromisso, negociação por lote e adjudicação por 
item, os quais permanecerão disponíveis, conforme condições exigidas, 
para execução do objeto registrado sempre que demandado na forma do 
contrato individual e/ou instrumento congêneres, nota de empenho, Ordem 
de Compra, a ser firmado quando do chamamento, com base na Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das 
ressalvas legais, inclusive as de aplicação subsidiária.  

2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:  
2.1. A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal 

de Educação, sob anuência da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA.  

2.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
Secretaria de Educação. 

3. DA FORMA DE REQUISIÇÃO:  
3.1. Da Requisição: 

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou 
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento 
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e, 
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho 
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois 
de consulta ao órgão gerenciador.  

3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação 
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a 
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.  

3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos 
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do 
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo 
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.  

3.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação.  
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3.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou 
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a 
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo 
dando ciência a administração.  

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 014, de 2017. 

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, 
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da 
utilização da ata de registro de preços. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da 
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já 
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 
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4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador. 

5. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:  
5.1. O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as 

exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência, 
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e 
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de 
Preços.  

5.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem: 

BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 14.141.014/0001-30, Insc. Estadual nº 
091.341.960, Insc. Municipal nº 02.350/1999, com sede a Praça da Bandeira, nº 236, Bairro Centro, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, E-mail: biscoitoscondeuba@hotmail.com, Representante Legal: Elita da Silva Pereira 

LOTE 7 - PÃES  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. 
PRÇ. 

TOTAL 

1 Pão 60.000 UND 
Unidade 

contendo 50 
g 

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

Biscoitos 
Condeúba 

 R$      
0,54  

 R$         
32.400,00  
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Aparência: massa torrada. 

TOTAL DO LOTE 7  R$         
32.400,00  

  

VALOR TOTAL  R$         
32.400,00  

5.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

6. DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:  
6.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de 

Condeúba/Secretaria Municipal de Educação e a(s) Detentora(s), terá 
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste 
instrumento e publicação na forma de extrato parcial no DOM.  

6.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.  

6.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse 
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o 
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim 
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no 
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV 
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada 
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da 
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária. 

6.4. A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/1993.  

6.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666 de 1993.  

6.6. A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será 
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de 
1.993.  
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6.7. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.  

6.8. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura 
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos 
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

7. FORMA DE FORNECIMENTO:  
7.1. O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da 

Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho, 
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato 
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a 
legislação vigente. 

8. DO PAGAMENTO:  
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
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de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

8.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.   

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.   

8.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 
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8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

8.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                            365

9. DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU 
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:  

9.1. Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão 
gerenciador depois de consultado o respectivo registro. 

9.2. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão 
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.  

9.3. O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio, 
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será 
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da 
detentora de preços na Ata Geral de Registro.  

9.4. O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;  
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9.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em 
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados 
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de 
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as 
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços. 

10. DAS PENALIDADES: 
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade.  

10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a 
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos 
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum 
acordo com os detentores de preços registrados. 

11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido 
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra 
vinculado. 

11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever 
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o 
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere, 
o Contratante poderá:  
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11.4.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte;  

11.4.1.1. Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a 
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  

11.4.2. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para 
a Administração. 

11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e 
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela 
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal. 

11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

11.10. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

11.11. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições 
e de danos. 

11.12. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

11.13. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo 
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
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efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

11.14. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

11.15. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

11.15.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.16. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO: 
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto 
ao(s) fornecedor(es). 

12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.

12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 
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12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 

13. RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses 

adiante descritas: 

13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:  

13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços;  

13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de 
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua justificativa. 

13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
do Registro de Preços;  

13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente deste instrumento de registro;  

13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado e a detentora não aceitar sua redução;  

13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração;  

13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das 
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.  
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13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1, 
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado 
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.

13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que 
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no 
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o 
recebimento de correspondência e outros documentos, não 
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas. 

13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de 
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.  

13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as 
razões do pedido.  

13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78, 
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada 
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de 
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o 
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços, 
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços 
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços 
contratados sejam compatíveis com os de mercado. 

13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da 
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
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tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 

14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação; 

14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;  

14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;  
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14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução do contrato.  

14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  

14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.  

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
15.1 São obrigações da Contratante: 

15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 

15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 
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15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 

15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

16. FONTE DE RECURSO 
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para 

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

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

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante 

recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou 
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de 
Preços. 

17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a 
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços 
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, 
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de 
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte da Prefeitura.  

17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, 
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que 
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os 
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá 
haver comprovação formal no processo.  

17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência 
da Ata Geral de Registro de Preços.  
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17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de 
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do 
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.  

17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber 
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, 
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR, 
independente da alegação do não recebimento.  

17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as 
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e 
parágrafos do mesmo Diploma Legal.  

17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição 
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as 
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do 
Consumidor.  

17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta 
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No 
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo 
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho 
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo 
de Cooperação Técnica Específico para adesões.  

17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto 
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem 
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir 
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de 
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob 
forma de extrato na imprensa oficial. 

17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a 
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância 
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser 
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao 
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades 
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de 
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das 
partes.  

17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata 
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de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.  

17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o 
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.  

17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata 
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.  

17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de 
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a 
legislação vigente.  

17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro 
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA. 

17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e 
demais legislação aplicável.  

Condeúba - BA, 18 de março de 2022. 

Weder Spinola Sousa 
Secretário Municipal de Educação 

Detentora da Ata Geral - Contratante:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDEÚBA  

Titular Responsável / Registro de Preços  
Instituição Gerenciadora  

Antônio Alves de Souza 
Autoridade Competente 

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP 
CNPJ nº 14.141.014/0001-30

Elita da Silva Pereira 
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Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS: 

___________________________   __________________________  
RG:       RG: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 005/2022 
Processo Administrativo Nº 042/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em 
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023

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

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia, 
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, 
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, 
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa GILDASIO NOGUEIRA AVELAR - 
ME, CNPJ nº 06.233.833/0001-89, Insc. Estadual nº 063.700.467, com sede a 
Avenida Joaquim Ferraz de Araújo, s/n, Bairro Corante, na cidade de Tremedal, 
Estado da Bahia, representada pelo SR. GILDÁSIO NOGUEIRA AVELAR,
brasileiro, maior, capaz, empresário, Documento de Identificação nº 0838672361 
SSP/BA e CPF nº 919.252.825-20, encontradiço a Avenida Joaquim Ferraz de 
Araújo, s/n, Bairro Corante, na cidade de Tremedal, Estado da Bahia, nos termos 
da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 
8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017, Decreto Federal 
nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e das demais 
normas aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem efetuar o registro 
de preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, 
ambas do Processo Administrativo nº 042/2022, referente ao Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 005/2022. Os preços registrados constam da planilha 
de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto 
aquisição, as seguintes cláusulas e condições:  

1. DO OBJETO:  
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços 

para futuras e eventuais contratação de empresa para fornecimento de 

Ano 11 - 22/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1323 - PÁGINA 93

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



2 

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 

gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, na 
forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte integrante 
deste instrumento de compromisso, negociação por lote e adjudicação por 
item, os quais permanecerão disponíveis, conforme condições exigidas, 
para execução do objeto registrado sempre que demandado na forma do 
contrato individual e/ou instrumento congêneres, nota de empenho, Ordem 
de Compra, a ser firmado quando do chamamento, com base na Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das 
ressalvas legais, inclusive as de aplicação subsidiária.  

2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:  
2.1. A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal 

de Educação, sob anuência da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA.  

2.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
Secretaria de Educação. 

3. DA FORMA DE REQUISIÇÃO:  
3.1. Da Requisição: 

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou 
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento 
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e, 
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho 
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois 
de consulta ao órgão gerenciador.  

3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação 
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a 
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.  

3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos 
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do 
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo 
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.  

3.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação.  

3.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou 
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a 
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual 

Ano 11 - 22/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1323 - PÁGINA 94

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



3 

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 

competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo 
dando ciência a administração.  

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 014, de 2017. 

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, 
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da 
utilização da ata de registro de preços. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da 
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já 
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
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assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador. 

5. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:  
5.1. O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as 

exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência, 
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e 
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de 
Preços.  

5.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem: 

GILDASIO NOGUEIRA AVELAR - ME, CNPJ nº 06.233.833/0001-89, Insc. Estadual nº 063.700.467, com sede a Avenida 
Joaquim Ferraz de Araújo, s/n, Bairro Corante, na cidade de Tremedal, Estado da Bahia, E-mail: 

gildasiog2nogueira@gmail.com, Representante Legal: Gildásio Nogueira Avelar 
LOTE 2 - OUTROS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. 
PRÇ. 

TOTAL 

1 Carne de Soja 5.000 UND Pacotes de 
400g 

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

Prontu  R$       
5,20  

 R$         
26.000,00  
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2 Charque 2.000 KG Embalagem 
de 1 Kg. 

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

Bertini  R$     
31,59  

 R$         
63.180,00  

3 Extrato de 
tomate 1.180 UND Sachê de 340 

g 

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

Bonare  R$       
4,00  

 R$           
4.720,00  

4 Feijão Carioca 9.000 KG Pacote de 01 
Kg 

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

Sempre 
Verde 

 R$       
9,00  

 R$         
81.000,00  

5 Feijão Preto 1.500 KG Pacote de 01 
Kg 

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

Sempre 
Verde 

 R$       
8,00  

 R$         
12.000,00  

6 
Flocos de 
Milho Pré 

Cozido 
1700 UND Pacote de 

500g 

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

Vitamilho  R$       
3,00  

 R$           
5.100,00  

7 Leite em pó 
Integral 10.000 UND 

Pacotes 
contendo 

400g 

Leite em pó integral 25 % 
de gordura. A embalagem 
deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e 
procedência, número de 
lote, data de embalagem, 
data da validade, 

Damare  R$     
14,00  

 R$       
140.000,00  
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condições de 
armazenamento, 
quantidade do produto, 
número do registro no 
Ministério da agricultura. 
/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. 

TOTAL DO LOTE 2  R$       
332.000,00  

GILDASIO NOGUEIRA AVELAR - ME, CNPJ nº 06.233.833/0001-89, Insc. Estadual nº 063.700.467, com sede a Avenida 
Joaquim Ferraz de Araújo, s/n, Bairro Corante, na cidade de Tremedal, Estado da Bahia, E-mail: 

gildasiog2nogueira@gmail.com, Representante Legal: Gildásio Nogueira Avelar 
LOTE 3 - DEMAIS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. 
PRÇ. 

TOTAL 

1 Macarrão 
Concha  2.000 KG Pacote de 

500 g 

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

Bahia  R$       
5,32  

 R$         
10.640,00  

2 Macarrão 
Espaguete 5.000 KG Pacote de 

500g 

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

Petyan  R$       
5,80  

 R$         
29.000,00  

3 Margarina com 
sal 400 UND Pote de 250 

g com sal. 

Livre de gordura trans, de 
boa qualidade. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e 
procedência, número de 
lote, data de embalagem, 
data da validade, 

Claybom  R$       
3,30  

 R$           
1.320,00  
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condições de 
armazenamento, 
quantidade do produto, 
número do registro no 
Ministério da agricultura. 
/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade 
mínima de 6 meses. 

4 Milho branco 
para canjica. 4.800 UND 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

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

Dona 
Alice 

 R$       
3,80  

 R$         
18.240,00  

5 Milho para 
pipoca 500 KG 

Tipo 1 
pacotes 

500g. 

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

Dona 
Alice 

 R$       
4,00  

 R$           
2.000,00  

6 Óleo de soja 3.000 LT 
Lata 

contendo 
900ml 

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

Soya  R$     
10,50  

 R$         
31.500,00  

7 Sal Iodado 300 KG Pacote de 1 
Kg 

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

Souto  R$       
1,00  

 R$              
300,00  

TOTAL DO LOTE 3  R$         
93.000,00  

  

VALOR TOTAL  R$       
425.000,00  

5.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

6. DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:  
6.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de 

Condeúba/Secretaria Municipal de Educação e a(s) Detentora(s), terá 
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste 
instrumento e publicação na forma de extrato parcial no DOM.  
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6.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.  

6.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse 
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o 
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim 
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no 
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV 
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada 
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da 
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária. 

6.4. A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/1993.  

6.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666 de 1993.  

6.6. A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será 
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de 
1.993.  

6.7. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.  

6.8. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura 
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos 
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

7. FORMA DE FORNECIMENTO:  
7.1. O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da 

Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho, 
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato 
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Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a 
legislação vigente. 

8. DO PAGAMENTO:  
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

8.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 
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8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.   

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.   

8.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

8.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
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EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                            365

9. DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU 
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:  

9.1. Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão 
gerenciador depois de consultado o respectivo registro. 

9.2. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão 
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na 
legislação pertinente.  

9.3. O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio, 
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será 
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da 
detentora de preços na Ata Geral de Registro.  

9.4. O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;  

9.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em 
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados 
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de 
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as 
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços. 

10. DAS PENALIDADES: 
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20. 
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10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.  

10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a 
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos 
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum 
acordo com os detentores de preços registrados. 

11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido 
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra 
vinculado. 

11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever 
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o 
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere, 
o Contratante poderá:  

11.4.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte;  

11.4.1.1. Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a 
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  

11.4.2. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para 
a Administração. 

11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e 
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela 
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal. 
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11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

11.10. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

11.11. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições 
e de danos. 

11.12. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

11.13. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo 
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

11.14. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

11.15. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 
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11.15.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.16. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO: 
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto 
ao(s) fornecedor(es). 

12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.

12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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13. RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses 

adiante descritas: 

13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:  

13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços;  

13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de 
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua justificativa. 

13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
do Registro de Preços;  

13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente deste instrumento de registro;  

13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado e a detentora não aceitar sua redução;  

13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração;  

13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das 
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.  

13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1, 
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado 
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
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13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que 
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no 
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o 
recebimento de correspondência e outros documentos, não 
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas. 

13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de 
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.  

13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as 
razões do pedido.  

13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78, 
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada 
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de 
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o 
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços, 
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços 
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços 
contratados sejam compatíveis com os de mercado. 

13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da 
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 
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14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação; 

14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;  

14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;  

14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução do contrato.  

14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  

14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.  

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
15.1 São obrigações da Contratante: 
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15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 

15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 

15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

16. FONTE DE RECURSO 
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16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para 
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.  

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

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante 

recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou 
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de 
Preços. 

17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a 
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços 
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, 
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de 
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte da Prefeitura.  

17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, 
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que 
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os 
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá 
haver comprovação formal no processo.  

17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência 
da Ata Geral de Registro de Preços.  

17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de 
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do 
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.  

17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber 
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, 
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR, 
independente da alegação do não recebimento.  

17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as 
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e 
parágrafos do mesmo Diploma Legal.  

17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição 
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as 
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disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do 
Consumidor.  

17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta 
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No 
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo 
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho 
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo 
de Cooperação Técnica Específico para adesões.  

17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto 
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem 
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir 
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de 
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob 
forma de extrato na imprensa oficial. 

17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a 
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância 
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser 
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao 
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades 
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de 
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das 
partes.  

17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.  

17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o 
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.  

17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata 
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.  

17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de 
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a 
legislação vigente.  

17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro 
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA. 
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17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e 
demais legislação aplicável.  

Condeúba - BA, 18 de março de 2022. 

Weder Spinola Sousa 
Secretário Municipal de Educação 

Detentora da Ata Geral - Contratante:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDEÚBA  

Titular Responsável / Registro de Preços  
Instituição Gerenciadora  

Antônio Alves de Souza 
Autoridade Competente 

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

GILDASIO NOGUEIRA AVELAR – ME
CNPJ nº 06.233.833/0001-89

Gildásio Nogueira Avelar 
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS: 

___________________________   __________________________  
RG:       RG: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 005/2022 
Processo Administrativo Nº 042/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em 
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023

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

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia, 
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, 
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, 
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 41.511.926/0001-29, Insc. 
Estadual nº 178.528.879 ME, com sede a Avenida Feira de Santana, nº 2215, 
Bairro Ibirapuera, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia,
representada pela SRA. GREICE KELLY RAMOS DOS ANJOS, brasileira, maior, 
capaz, empresária, Documento de Identificação nº 15.232.511-58 e CPF nº 
052.755.235-64, encontradiça a Avenida Feira de Santana, nº 2215, Bairro 
Ibirapuera, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, nos termos da Lei 
federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94, 
Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº. 
7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e das demais normas 
aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem efetuar o registro de 
preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, 
ambas do Processo Administrativo nº 042/2022, referente ao Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços nº 005/2022. Os preços registrados constam da planilha 
de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto 
aquisição, as seguintes cláusulas e condições:  

1. DO OBJETO:  
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1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, na 
forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte integrante 
deste instrumento de compromisso, negociação por lote e adjudicação por 
item, os quais permanecerão disponíveis, conforme condições exigidas, 
para execução do objeto registrado sempre que demandado na forma do 
contrato individual e/ou instrumento congêneres, nota de empenho, Ordem 
de Compra, a ser firmado quando do chamamento, com base na Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das 
ressalvas legais, inclusive as de aplicação subsidiária.  

2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:  
2.1. A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal 

de Educação, sob anuência da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA.  

2.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
Secretaria de Educação. 

3. DA FORMA DE REQUISIÇÃO:  
3.1. Da Requisição: 

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou 
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento 
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e, 
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho 
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois 
de consulta ao órgão gerenciador.  

3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação 
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a 
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.  

3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos 
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do 
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo 
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.  

3.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação.  
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3.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou 
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a 
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo 
dando ciência a administração.  

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 014, de 2017. 

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, 
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da 
utilização da ata de registro de preços. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da 
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já 
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 
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4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador. 

5. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:  
5.1. O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as 

exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência, 
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e 
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de 
Preços.  

5.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem: 

GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 41.511.926/0001-29, Insc. Estadual 
nº 178.528.879 ME, com sede a Avenida Feira de Santana, nº 2215, Bairro Ibirapuera, na cidade de Vitória da 

Conquista, Estado da Bahia, E-mail: distribuicaogk@gmail.com, Representante Legal: Greice Kelly Ramos dos Anjos 
LOTE 5 - ALIMENTOS PERECÍVEIS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. 
PRÇ. 

TOTAL 

1 Carne Bovina 5.000 KG Embalagem 
de 1kg 

Músculo de qualidade. 
Proveniente de animais 
abatidos sob inspeção 
veterinária. Deve 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 

C FRIOS  R$     
30,95  

 R$       
154.750,00  
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substancia contaminante 
que possa alterar os 
aspectos normais do 
produto ou qualquer 
aparato que venha 
encobrir possíveis 
alterações 

2 Carne Bovina 
Moída 3.500 KG Embalagem 

de 500g 

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

C FRIOS  R$     
20,42  

 R$         
71.470,00  

3 

Carne de 
frango coxa e 

sobre coxa 
congelada 

4.500 KG 
Pacotes 

contendo 1 
Kg 

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

NATURAVES  R$     
13,06  

 R$         
58.770,00  

TOTAL DO LOTE 5  R$       
284.990,00  

  
GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 41.511.926/0001-29, Insc. Estadual 

nº 178.528.879 ME, com sede a Avenida Feira de Santana, nº 2215, Bairro Ibirapuera, na cidade de Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia, E-mail: distribuicaogk@gmail.com, Representante Legal: Greice Kelly Ramos dos Anjos 

LOTE 6 – POLPA DE FRUTAS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. 
PRÇ. 

TOTAL 

1 Polpa de Frutas 5.000 KG Pacotes de 
01 Kg 

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

GURI  R$     
11,20  

 R$         
56.000,00  
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TOTAL DO LOTE 6  R$         
56.000,00  

  

VALOR TOTAL  R$       
340.990,00  

5.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

6. DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:  
6.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de 

Condeúba/Secretaria Municipal de Educação e a(s) Detentora(s), terá 
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste 
instrumento e publicação na forma de extrato parcial no DOM.  

6.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.  

6.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse 
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o 
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim 
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no 
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV 
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada 
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da 
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária. 

6.4. A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/1993.  

6.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666 de 1993.  

6.6. A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será 
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de 
1.993.  

6.7. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.  
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6.8. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura 
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos 
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

7. FORMA DE FORNECIMENTO:  
7.1. O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da 

Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho, 
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato 
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a 
legislação vigente. 

8. DO PAGAMENTO:  
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
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prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

8.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.   

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.   

8.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
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8.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                            365

9. DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU 
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:  

9.1. Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão 
gerenciador depois de consultado o respectivo registro. 

9.2. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão 
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.  

9.3. O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio, 
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será 
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da 
detentora de preços na Ata Geral de Registro.  

9.4. O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;  

9.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em 
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados 
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e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de 
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as 
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços. 

10. DAS PENALIDADES: 
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade.  

10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a 
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos 
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum 
acordo com os detentores de preços registrados. 

11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido 
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra 
vinculado. 

11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever 
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o 
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere, 
o Contratante poderá:  

11.4.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte;  
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11.4.1.1. Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a 
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  

11.4.2. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para 
a Administração. 

11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e 
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela 
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal. 

11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

11.10. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

11.11. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições 
e de danos. 

11.12. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

11.13. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo 
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.  
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11.14. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

11.15. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

11.15.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.16. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO: 
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto 
ao(s) fornecedor(es). 

12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.

12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 

13. RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses 

adiante descritas: 

13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:  

13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços;  

13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de 
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua justificativa. 

13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
do Registro de Preços;  

13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente deste instrumento de registro;  

13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado e a detentora não aceitar sua redução;  

13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração;  

13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das 
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.  

13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1, 
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por 
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despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado 
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.

13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que 
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no 
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o 
recebimento de correspondência e outros documentos, não 
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas. 

13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de 
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.  

13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as 
razões do pedido.  

13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78, 
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada 
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de 
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o 
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços, 
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços 
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços 
contratados sejam compatíveis com os de mercado. 

13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da 
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
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14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 

14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação; 

14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;  

14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;  

14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
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pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução do contrato.  

14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  

14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.  

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
15.1 São obrigações da Contratante: 

15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 

15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 

15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

16. FONTE DE RECURSO 
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para 

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

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

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante 

recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou 
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de 
Preços. 

17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a 
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços 
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, 
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de 
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte da Prefeitura.  

17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, 
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que 
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os 
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá 
haver comprovação formal no processo.  

17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência 
da Ata Geral de Registro de Preços.  

17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de 
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do 
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.  
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17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber 
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, 
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR, 
independente da alegação do não recebimento.  

17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as 
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e 
parágrafos do mesmo Diploma Legal.  

17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição 
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as 
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do 
Consumidor.  

17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta 
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No 
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo 
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho 
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo 
de Cooperação Técnica Específico para adesões.  

17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto 
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem 
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir 
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de 
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob 
forma de extrato na imprensa oficial. 

17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a 
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância 
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser 
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao 
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades 
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de 
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das 
partes.  

17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.  
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17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o 
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.  

17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata 
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.  

17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de 
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a 
legislação vigente.  

17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro 
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA. 

17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e 
demais legislação aplicável.  

Condeúba - BA, 18 de março de 2022. 

Weder Spinola Sousa 
Secretário Municipal de Educação 

Detentora da Ata Geral - Contratante:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDEÚBA  

Titular Responsável / Registro de Preços  
Instituição Gerenciadora  

Antônio Alves de Souza 
Autoridade Competente 

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI – ME
CNPJ nº 41.511.926/0001-29
Greice Kelly Ramos dos Anjos 
Detentora da Ata: Contratada

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 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 005/2022 
Processo Administrativo Nº 042/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em 
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023

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

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia, 
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade 
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, 
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, 
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa IGARASSU COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 08.370.847/0001-70, Insc. 
Estadual nº 072.324.672, com sede a Rua Apio Cardoso da Paixão, nº 580, 
Térreo, Bairro São João, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, representada 
pela SRA. LUZIMAR PORTO RIBEIRO, brasileira, maior, capaz, empresária,
Documento de Identificação nº 15.232.511-58 e CPF nº 052.755.235-64,
encontradiça a Rua Apio Cardoso da Paixão, nº 580, Térreo, Bairro São João, na 
cidade de Brumado, Estado da Bahia, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com 
as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, 
Decreto Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, 
Decreto Federal nº 8.250/2014 e das demais normas aplicáveis à espécie e ainda 
regulamento local, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão 
alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo 
Administrativo nº 042/2022, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 005/2022. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de 
abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto aquisição, as 
seguintes cláusulas e condições:  

1. DO OBJETO:  
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1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba, na 
forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte integrante 
deste instrumento de compromisso, negociação por lote e adjudicação por 
item, os quais permanecerão disponíveis, conforme condições exigidas, 
para execução do objeto registrado sempre que demandado na forma do 
contrato individual e/ou instrumento congêneres, nota de empenho, Ordem 
de Compra, a ser firmado quando do chamamento, com base na Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das 
ressalvas legais, inclusive as de aplicação subsidiária.  

2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:  
2.1. A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal 

de Educação, sob anuência da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA.  

2.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
Secretaria de Educação. 

3. DA FORMA DE REQUISIÇÃO:  
3.1. Da Requisição: 

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou 
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento 
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e, 
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho 
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois 
de consulta ao órgão gerenciador.  

3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação 
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a 
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.  

3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos 
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do 
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo 
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.  

3.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação.  
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3.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou 
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a 
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual 
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo 
dando ciência a administração.  

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 014, de 2017. 

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, 
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da 
utilização da ata de registro de preços. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da 
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já 
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

Ano 11 - 22/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1323 - PÁGINA 136

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



4 

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 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador. 

5. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:  
5.1. O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as 

exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência, 
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e 
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de 
Preços.  

5.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem: 

IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 08.370.847/0001-70, Insc. Estadual nº 
072.324.672, com sede a Rua Apio Cardoso da Paixão, nº 580, Térreo, Bairro São João, na cidade de Brumado, Estado 

da Bahia, E-mail: igarassu@portalsat.com.br, Representante Legal: Luzimar Porto Ribeiro 
 LOTE 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UND EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. 
PRÇ. 

TOTAL 

1 Achocolatado 2.625 UND Pacote de 
400 g 

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

Maratá  R$       
4,99  

 R$         
13.098,75  
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mínima de 12 meses.  

2 Açúcar 7.500 KG Pacote de 
1kg. 

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

Hiperclaro  R$       
3,59  

 R$         
26.925,00  

3 Almôndega 2.500 UND Embalagem 
de 400 g 

A embalagem deverá 
conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, número de 
lote, data de embalagem, 
data da validade, condições 
de armazenamento, 
quantidade do produto, 
número do registro no 
Ministério da agricultura. 
/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF, deverá 
apresentar validade 
mínima de 12 meses. 

Ânglo  R$       
7,95  

 R$         
19.875,00  

4 Amendoim 600 UND Embalagem 
de 500 g 

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

Empório  R$       
8,03  

 R$           
4.818,00  

5 Arroz Branco 1500 KG Embalagem 
de 1 kg 

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

Kiarroz  R$       
4,08  

 R$           
6.120,00  

6 Arroz 
Parboilizado 9.000 KG Embalagem 

de 1 Kg. 

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

Kiarroz  R$       
3,65  

 R$         
32.850,00  

7 Bolacha Doce 6.250 UND Pacote de 
400 g 

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

My Bit  R$       
3,80  

 R$         
23.750,00  

8 Bolacha 
Salgada  6.250 UND Pacote de 

400 g 

Bolacha salgada tipo Cream 
Cracker, embalagem 
interna individual, de boa 

My Bit  R$       
3,85  

 R$         
24.062,50  
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qualidade. Informações 
nutricionais na embalagem. 
Validade de no Mínimo 12 
meses. 

TOTAL DO LOTE 1  R$       
151.499,25  

  
IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 08.370.847/0001-70, Insc. Estadual nº 

072.324.672, com sede a Rua Apio Cardoso da Paixão, nº 580, Térreo, Bairro São João, na cidade de Brumado, Estado 
da Bahia, E-mail: igarassu@portalsat.com.br, Representante Legal: Luzimar Porto Ribeiro 

LOTE  4 - ALIMENTOS ELABORADOS  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

DOS 
PRODUTOS 

QNT. UNIDADE EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO MARCA PRÇ. 

UNT. 
PRÇ. 

TOTAL 

1 Mingau de 
Chocolate 4.000 KG Pacotes de 

01 kg 

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

Sustentare  R$     
20,42  

 R$         
81.680,00  

2 Mingau de 
Milho Verde 3.000 KG Pacotes de 

01 kg 

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

Sustentare  R$     
20,42  

 R$         
61.260,00  

TOTAL DO LOTE 4  R$       
142.940,00  

                  

VALOR TOTAL  R$       
294.439,25  

5.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

6. DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:  
6.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de 

Condeúba/Secretaria Municipal de Educação e a(s) Detentora(s), terá 
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste 
instrumento e publicação na forma de extrato parcial no DOM.  

6.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.  

6.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse 
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o 
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim 
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no 
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV 
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada 
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da 
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária. 
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6.4. A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/1993.  

6.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666 de 1993.  

6.6. A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será 
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de 
1.993.  

6.7. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.  

6.8. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura 
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos 
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

7. FORMA DE FORNECIMENTO:  
7.1. O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da 

Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho, 
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato 
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a 
legislação vigente. 

8. DO PAGAMENTO:  
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
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apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências neste Edital. 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

8.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
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acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.   

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação.   

8.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

8.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                            365

9. DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU 
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:  
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9.1. Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão 
gerenciador depois de consultado o respectivo registro. 

9.2. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão 
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na 
legislação pertinente.  

9.3. O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio, 
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será 
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da 
detentora de preços na Ata Geral de Registro.  

9.4. O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;  

9.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em 
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados 
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de 
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as 
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços. 

10. DAS PENALIDADES: 
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.  

10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a 
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 
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11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos 
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum 
acordo com os detentores de preços registrados. 

11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido 
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra 
vinculado. 

11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever 
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o 
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere, 
o Contratante poderá:  

11.4.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte;  

11.4.1.1. Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a 
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  

11.4.2. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para 
a Administração. 

11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e 
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela 
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal. 

11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias úteis, contados do 
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
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estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

11.10. A Contratada deverá entregar os produtos já devidamente montados em kit 
e empacotado. 

11.11. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Educação. As embalagens devem estar livres de imperfeições 
e de danos. 

11.12. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

11.13. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo 
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

11.14. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

11.15. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

11.15.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.16. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO: 
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
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12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto 
ao(s) fornecedor(es). 

12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.

12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 

13. RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses 

adiante descritas: 

13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:  

13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços;  

13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de 
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua justificativa. 
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13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
do Registro de Preços;  

13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente deste instrumento de registro;  

13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado e a detentora não aceitar sua redução;  

13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela 
Administração;  

13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das 
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.  

13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1, 
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado 
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.

13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que 
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no 
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o 
recebimento de correspondência e outros documentos, não 
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas. 

13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de 
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.  

13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
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Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as 
razões do pedido.  

13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78, 
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada 
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de 
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o 
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços, 
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços 
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços 
contratados sejam compatíveis com os de mercado. 

13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da 
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade; 

14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
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14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação; 

14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;  

14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre;  

14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução do contrato.  

14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.  

14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do 
objeto licitado.  

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
15.1 São obrigações da Contratante: 

15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 
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15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 

15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, 
nas condições estabelecidas em contrato. 

15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

16. FONTE DE RECURSO 
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para 

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

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

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante 

recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou 
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de 
Preços. 
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17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a 
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços 
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, 
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de 
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte da Prefeitura.  

17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, 
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que 
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os 
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá 
haver comprovação formal no processo.  

17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência 
da Ata Geral de Registro de Preços.  

17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de 
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do 
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.  

17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber 
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, 
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR, 
independente da alegação do não recebimento.  

17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as 
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e 
parágrafos do mesmo Diploma Legal.  

17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição 
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as 
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do 
Consumidor.  

17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta 
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No 
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo 
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho 
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo 
de Cooperação Técnica Específico para adesões.  

17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto 
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem 
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melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir 
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de 
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob 
forma de extrato na imprensa oficial. 

17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a 
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância 
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser 
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao 
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades 
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de 
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das 
partes.  

17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.  

17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o 
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.  

17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata 
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.  

17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de 
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a 
legislação vigente.  

17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro 
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA. 

17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e 
demais legislação aplicável.  

Condeúba - BA, 18 de março de 2022. 

Weder Spinola Sousa 
Secretário Municipal de Educação 
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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 
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Detentora da Ata Geral - Contratante:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDEÚBA  

Titular Responsável / Registro de Preços  
Instituição Gerenciadora  

Antônio Alves de Souza 
Autoridade Competente 

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP
CNPJ nº 08.370.847/0001-70

Luzimar Porto Ribeiro 
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS: 

___________________________   __________________________  
RG:       RG: 
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D E C R E T O Nº 025 , de 15 de março de 2022. 

 

“Dispõe sobre a exoneração do servidor em 
exercício da atividade de Coordenador de 
Divisão da Secretaria Municipal de 
Administração, 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 
legislação aplicável, 

 

DECRETA 

 

Art.1º- Fica exonerado a pedido, o Sr. RODRIGO ANSELMO TERÊNCIO PEREIRA, 
RG nº 6844210-62 SSP/BA e do CPF nº 013.710.155-46, do cargo de Coordenador 
de Divisão da Secretaria Municipal de Administração, deste Município de 
Condeúba(BA).  

Art.2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a 
contar de 07 de março de 2022. 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba(BA), 16 de março de 2022. 

 

 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal

Decretos

Ano 11 - 22/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1323 - PÁGINA 154

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



 

D E C R E T O  Nº  026 de 16 de março de 2022. 
 
 

“Nomeia o Coordenador de Divisão da 
Secretaria Municipal de Administração do 
Município de Condeúba(BA), 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 
legislação aplicável, 
 
 
RESOLVE: 
  
 
Art.1º - Nomear o Sr. VALMIR JOSÉ DOS SANTOS, RG nº 01357491-40 SSP/BA e 
do CPF nº 098.643.855-34, para exercer o cargo de Coordenador de Divisão da 
Secretaria Municipal de Administração, deste Município de Condeúba(BA). 
 
Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a 
contar de 01 de fevereiro de 2022. 
 
  

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba(BA), 16 de março de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, 53ª -  Tel: (77)  445-2212 - Centro  
CEP: 46.200-000 - Condeúba-Ba 

 
 

LEI Nº 1066, DE 22 DE MARÇO DE 2022  
 

Arlindo da Silva Cruz                           Reginaldo Sobrinho do Nascimento 
Lucas Ruan Nascimento Porto           Rogério Fábio Santos da Silva 
Maria Neres de Sousa Brito                Valdilene Neres de Brito Cruz 
Maurilo Guilherme de Sousa               Weberson Rodrigues Chaves 
José Ribeiro Reis                                  Fabiano Ferreira 
Carlito José Pereira 

 
PROJETO DE LEI Nº 013/2021 

 
“Determina  Logradouro público 
municipal que especifica e da outras 
providencias”  

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEUBA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte LEI: 
 
Art. 1º. Fica denominada com nome de José Cardoso dos Apóstolos 
Fernandes (Zequinha) a creche Municipal Criança é Vida, Tipo B, que está em 
construção, localizada no início da Avenida Integração Irma Dulce, entre os 
Bairros do Divino  Espírito Santo e o bairro Paulo VI. 
 
Art. 2º. O Chefe do Poder Executivo Municipal fará a regulamentação 
necessária para e plena execução desta Lei. 
 
Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a providenciar 
as placas indicativas da denominação dada a esta Lei, no prazo de até cento e 
oitenta dias a contar da publicação. 
 
Art. 4º. As despesas decorrentes com o cumprimento desta Lei ocorrerão por 
conta das verbas do orçamento vigente. 
 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições contrárias.  
 
 
          Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba, 22 de março de 2022 

 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito 

Leis
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�������	�����	���	��������)*�B�
CAA�%�8�	�� �D(���	������'���	���������	��1�����	������������������B�
CAAA%� AD��3G& � A������	� D���	��� ��� ����	�	����� D	��������.	� �� H���������
A��������B�
AI� %� A�������.	� 3/����� +��������� 6A3+7 � J��.	� ���������	� ���	� AD��3G&�
����������.	������������.	������'���	���	�������	�B�
I� %� &�����	��� � �	���	���� ��*��������� ���	�����)��	�� �� ���������
��������	)����B�
IA�%�!��	�����.	 �!����	�����.	�/���	����������������)��	����������	)��	����	���
��������������*���������	�������	���	������������������������	����	�@	����
�*������	���������������������	����	�������������	B��
IAA�%�!��	�����)��	 �&���������������	�����.	���������������.	��	��������	��	�0��	�
�����������+��B�
IAAA� %� @	���� �	������ � &� @	���� @(����	� �������� �	�� ������	�� ���������� ���
�)*�B�
IAC� %� @	�	� ��� 3)*� � +	���� �����������	� ����� ������	��� 	� ��'���	� �)*�� ��
������������������	B�
IC� %� ��������� ��� A���������.	� ��� �	���	�� ��� 3)*�� 6�A�37 � -	�����	�
	������4��	� ������	� ���	� @	���� �	������� ���� ���	����� 	� ��*����� �� 	������ 	�
������	������'���	��������	��	�������������)*�B��
ICA�%�G�(����1����	�����.	 �-��	���.	��	���)����������	�����.	B�
ICAA�%�G�������������	�����.	 �A�������.	�����	�)��������������.	��	�������	�
���������������	����	�����)��	�	������������������	������B�
ICAAA� %�2�����.	� ������	�����.	 �@�	����.	���� �������.	��	� ������	��	�� ���
���'	�	��������	����������	B�
IAI�%�2�����.	��	��	���	� �@�	����.	�����	������	���'���	����������	��	��
������'	�	��������	B�
II�%�3������K��� �L�	���	����	��������.	�������	�����.	B��
IIA�%�M��)��	 �A���'��	�������������	�������	��(����	�����)*�B��
IIAA� %� C�'���	 � !��	�4���� ������	� 	� �������	� ��� C�'���	�N3)*�� �	� @	����
�	������B�
IIAAA�%������	���	� ����������	��*���	��	���������	�O3PIAO�����*��	�	����	��	�
��'���	B�
IIAC�%�C���	��� �!�	�������������	���'���	��������.	������������������������.	�
��������������	�	��	���	������.	�������������������	������������'�������
�����������+�������.	�8�������������������������������������������	������
	������	�����������B�
IIC�%�3)*��!����'��� ������	�������������1��������.	��	�������	�����)*�������
������� 1�� ������������ ��� ����	�����	� ��� ���)��	�� �	�� ������K���� 	��
�	�����������������������	�)����	����������B�
IICA�%�
�������# �&�����	��	�����F����	�������������	����	�����������	��	��#�
6��7�����F����	�����	�����B�
IICAA� %�
�������, �@���	��	�����F����	���������	����5;Q� 6�������	�����	7�
��������.	��	�����	����
�������#B�
IICAAA�%�E	��%������	 �E	����������������	����������	���	��	��	�	����������	B�
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IIAI� %�����������	����!�����.	��	�3�*'����	 �+���	��*�����	����	� AD��3G&�
����������	�����	���*'����	����������	������/�������������������	�����B��
III�%�2���������.	������'���	 �G������������	����	���'���	����������	��	��	���	��
����������������1���*��K�������������������+��B��
IIIA�%�@�����������	�	 �3�	�������	�	�������	������	�����)��	�B��
IIIAA� %�3�	�������	�	 �3�	��� ���������� �	��	�	����	�������	� ���	�����)��	�
�����	���	"��

�
-&�2�GCAR&�@S
+A�&�-��3G!D2@&G3��AD-ACA-M!+�@&G�3PIA�

�
!��"�:T� %�&�2�����	�@(����	����3����	���� A����������	��3)*�� �����	��	�0��	�	�
��������	�1����������������	����)������	�	��)����������	��� �������������
�	������������ �	�������	� ��� ������	� ��� ��������� �(����	�� ��� ������������� �	�
����'��	� ��� �	��(���� �� ���%��%)� �	�� ���	� ��� ���	�����.	� 	��	������ ���	�
�*������	� ���������� ��� ���)���� ����	��'����	�� ����	�)��	� �� ����)��	�� ����
�	���)�����	��	�����������*����.	���������������"��
@��)����	�S��	�%�&�����	���������*��	���.	��	�2�����	�@(����	����3����	����
A����������	��3)*�����)����=,;�6�����	���	��������7��������.	���	��	�)����"��
�
!��"�>T�%�&����	�����)��	��	���)����������������������;#�6���7����	�����.	"��
�
!��"� <T� %� �	�������	%��� 	� ���)���� ����	��'����	� ��� ���	�����.	�� 	�
���	�����)��	������)��	�������	���'��	�������	�����'��	�����	��(��"��
�
!��"� ?T� %� &� 2�����	� @(����	� ��� 3����	���� A��������� �	�� 3)*�� �	����� ����
�	������.	� ��������� �	� ����'��	� ��� �	��(��� �	���	�� ���������%��� ��
	���	������'��	��������������	����������	�����������������	�	�����'��	"�
�
!��"�9T� %�@�������������%������*��	����	�������	��(����	���� �����	���� ����������
�	��3)*��	������	��	�����'��	������.	�����������	��	�������������������	���
�*����	�����	�@	����@(����	��������� ��
A� %�3	�	���'���	���������	�	�2�����	�@(����	����3����	���� A����������	��3)*��
�����)� ��	����%��� ����������� ���������	� �� 2���������� ��������� ���
3����	���������������	�����������	�	�-���������	�������������3�����	��	�
�����	� ��� 
����� 6-�3G!DN
!7�� ��������	� 	� ����'��	� ��� �	��(���� ��
�����	���� ��������� ��� 	��� �	� ���	�����)��	� 	�� �������� �	� �	����	� ���
���������	�����������	�������	B�
AA� %� ������ ���������	� ����� �������� ��'���	� ���	�	�	�� �� �����	���� 
�� �*������
���������������������	�	������������.	�������B��
AAA� %� �*����%��%)� �	� ���������� �� ���	��������� �'���� �	�����	����� �	�
���	������������	�����	B��
AC�%�!����������������������������������������	�������������.	����������������
U������� ��������� �� 8�������� 	��� .	� �	����� �������	�� ��� ������� �	���� ��
������ �	���� �� �/� �(������� �	���� �� ����������.	�� �	���� �� ��������� ��*�����
����	�	��� ��� �	��	�� ����	�� ������	��	�� ��������.	�� ��� ���������� 	�� ���	��
��������	�� �*�	��.	�� ��� ������	� 	�� �������� �������	�� �� ��������.	� ��������
�������.	��1���	���.	�.	����	��������� ��)���	� ��'���	������	������	�����	��
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	�� �����	��� �	���� �� �	�����������.	� ��� ������ ��� �	�	� �� ����.	� 	�� 1�
�	����.	������	�K�����	�/������������������	������������B��
C� %� C������ �� 	��	���� 	�� 	������ �� �	���.	� ��� ���	�����)��	�� �	���	��
��������	�� �	���	�� ��*������ 	�� ��	�����	��� �������� ���� �	������ �'���	��
�	�� �� !���������.	� @(������ -������ 	�� A�������� �	�	� ��������	�� ��
������	����� ����	��� �����	�� 	�� ���	����	��� 	��� ������ ���� 	������ ����	�� 	��
�*������ ������� �� ���� �.	� �����	���� ��� 	��	���� ��� �	����.	� ����	� ��
�	���.	�����4��	�	�����	�������������.	�	�����	�����.	��	�������	��(����	����
������������������*����������������������.	��(��������������B��
CA�%�-����.	���	����%����������	��	�����������������������K������	�	����
���������.	����+���T�#,"=>?�����,>������	��	����,;##B�
CAA� %� ������.	� �������� ��� �/���	�� �*������� ����� 2���������� ��������� ���
8�����������������	�A22HDB�
CAAA�%��	���	�������������K���"��
�
!��"� #;� %� �	������ 1� 2���������� ��������� ��� 3����	����� �*������ ����������
����0���� ������������� 	������ �� ��������� 	� 2�����	� @(����	� ��� 3����	����
A��������� �	�� 3)*��� 	�� �������� �� �������	� 	� ������	� ��� 2������� ���
�	��	�����	� �� ����������	� 	������	���� �	�	���� ��������.	� ���
�	����K���������������	�� ��������.	����������� �������������	���	�����.	��
�	��	���� ����������.	� �� �������.	� ��� ����������� �	� 2�����	� @(����	� ���
3����	����A����������	���)*�"��
@��)����	� S��	� %� 8���� ��������� �	����K���� �	� 2�����)��	� ��������� ���
3����	����� ����� ������� �� ������� !����)�� ��� 3�)���	�� +������� ���
������	����	�� ��������� ��� A��������� ��� �	���	�� �	� 3����	���� @(����	�
3)*�� 6�A�37�� �������� ������������ 0������ ������	�� �� �	�	�� 	�� �������
�	�����	������	�������������	������	���������������	���)*��������	�	������
��������� ��������� �� ������� 	�� ��	�� ������������	�� ���� 	�0������� �� �*���.	�
����������������������������������	����K�������������������+���$�9":;5N9<���
����� +�������.	� �	����������� 	�� �� ����� �������� �������� ��	�
������������	"��
�
!��"�##�%�!�2����������������������3����	����������)�	������������������	��
����������� �'��	�� �������	�� �	� 2�����	� @(����	� ��� 3����	���� A��������� �	��
3)*� ��
A���%�!��	�����)��	�B��
AA��%�C�'���	�B��
AAA�%�!��	������������	������	���*�����B��
AC�%�3�*���������������	����������������	�B��
C��%�!���������������������������������	�������.	�������	��K����������+��B��
CA� %� !��������� �� ���������� ���������� ��� ���	��K���� ��� �*����.	� ���
�����	������������	B��
CAA� %� G����������� �� 	�	��K����� ������������ ���	�� ���������	��� ���	��
��*���������	������	��� �'������	�� 0��'��������(�������	���������������� ������
�����.	��	��	�������	�����)*�B��
CAAA�%�@�	�����	���"��
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V� #$� %� &�� �������	�� ������	�� 	�� ����	� AC� ������ �����	� ��������.	� 	� ����4���	�
��	�����	��� �	� ��*������ �	�� �� �������.	� �	� ���� ������� ������ 	������
��	������� ��
A���%�-	�����	���*�����	������������	�B�
AA� %� -	�� �����*	�� �� �	�� ���'	�	�� ��� ���� �*��������� 	� 2�����	� @(����	� ���
3����	����A����������	��3)*�B�
AAA� %� -��� 	������������ ���������� ����������� �� �������� ���������������
���������"�
V�,$�%�&�������	���	����	����	���*��������)���	��	����.	���������������	���
��	��������	�����	������)���	�������������	����������������������"��
V�5$�%�!�	������	���������	��������	�������	�������������%����	������������.	�
������+�����������0�'�	������������� ��	�������������	����������	���.	�����
�������������	������������������	���������.	"��
V� =$� %� !�� ��	�������� �� 	�� �	�����	�� �	����.	�� 	������	��������� 	��
�������	�� �	�� #;� 6���7� �	�� ��� ��4�� ����� ����	�� �	���.	� ���� �*���'�	���
�	�	����������������������	���K�����������������"�
�
!��"�#,�%�!�	��	�������	�������	������������%��%.	������������	���	���.	�
��/���� �	� ��������	� �	�� ��������	�� ����	���� ����� 	� �*���'��	� ��� �����������
�����	�	��	���'���	�����������)�������������������'��������*������������+�� �
A� %� �������� ����������	� ������	�� ���������	� �	� �*������	� ���������� �����
����������������B��
AA�%�!����������*��K������	�	��������	��	�	������	�9T�������+��B��
AAA� %� !��	�����.	� ����� ��'���	� �� �����	���� �	���� �	N��������.	� ���	� 6;7�
����	����	���������	������������	���	���%�������	��������������'�������
=:;�����	����	������;=�6�����	7��	��������������������%�	����	��	����/������
��������*��K���������������	������	�,?B�
AC� %� !��	�����.	� ����� ��'���	� �� �����	���� �����'���� �	N�	���	� ������ 	��
�����	����;:�6���	7��	�����/��������������*��K���������������	������	�,?"�
V�#T�%�!��	�������	������������.	�����	���������	�	��������"��
V� ,T� %� 8���� ���������� �� �������� ����� ���	�����)��	� �	���	� ��� �	�	� ��*	� ��
���	�����)��	�����	�	������"��

-!�U&GD!-!�-APGA!�-&�2�GCAR&�

!��"� #5� %� L� ���.	� ����'���� �	� ���	�����)��	� �� �*����.	� ������� �	� ������	��
�������������� ��� �*���K���� ��� �	���	���� ��*��������� ���F	�	�� 	��
��������	��������	���0	�������)��������������	�������/��	��	����	�����)��	"�
@��)����	�S��	�%�-���	�	�����*��������������.	���������������������*����.	�
�	� ������	� ����������� ���	� ���	�����)��	�� �� 2���������� ��������� ���
3����	����� �	���)� ���������� �� ��	�.	� 	������4����� 	�� �����*	��� ���
���������	�� ������	��� ��/����	��� �����F��	�� ������	�� �� ���������	��� 	�� �	��
���������	������	��������	��	�����	�����	����������������������.	���4����"��

�
-!�8MDRW&�-��3!IA23!���-!��I@�-ARW&�-!��!G3�AG!�-��

A-�D3A8A�!RW&�@!G!��&D-M3&G�-��3PIA�
�
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!��"� #=� %� L� ��������	� �	� ���	�����)��	� �	����� 	� ��'���	� �� �������	��� �	�	�
�	���	������*�������������	������������������	����������	��������	��	�
������������	���.	�������F	�	��	�������������	�"��
@��)����	� S��	� %� &�� ���	�����)��	�� �	���.	� ���������� �� ���������� ��/� ;5�
6��K�7��	���	������*���������	�������*	"��
�
!��"� #:� %� !� ���.	� ��� ��*������ ��0�� �� �	���.	� ��� ���	�����)��	�� ��� �	���	��
��*������ ���F	�	� 	�� ��� �	���	�� ��*������ ��������	�� �	����� �	���)� ����
�*�������������������/����	����.	����������������A���������.	�����	���	��
���3)*���A�3���	�����	�����	����	������4��	���������*����.	��	�������	������
�	�����)�����������	����	����1����������������������D���	������E��������.	�
6�DE7"��
V�#$�%�!��A�3��	���)������	������������	�����	�����)��	�����	���	������*��������
�� �	����� ���)� �������� 	�� ��	����� ��� ���	�� �	�� ����������� ����
����������� ��
A�%����������D���	������E��������.	������	����
��	��������	���	������4��	��*������
�������������������B��
AA�%�������.	�U���������������������������U�������8�������������������	�3�������
G���	���8������B��
AAA�%�!����)�����	�����	�������������	����	�3����������U������B��
AC�%��	���	��������������.	��	�	��������	��	�����������������������K���B�
DA3N�@A2N@!2�@������	�	�����	�������	�����	���B��
C��%��	���	�������������K�����	���	��)*��	��5;�6�����7�����B��
CA�%�-�������.	����.	��'���	�����	��	�	������	�9T�������+��"��
V� ,$� %� !� �*�����.	� 	�� ������.	� ��� �A�3� ������ �	����	����� �� �)�����
��������	)���� ��� 2���������� ��������� ��� 3����	����� ������������� �	��
�������	�� �� �	� ����4���	� �	�������� 0��������� ��� ������	� �� ��� �����	���� �	�
���������	�� ����'���� ��� ����������	� �	� ����������	� 	�� �� ���������
�	���	���������������.	�����������"��
V�5$�%�!��A�3��	���	���	������*�����������)����)����������������������.	��	��
�����*	�� ��� ���� ������ �� �*������ �� ���.	�� �����	� �� �������� �*����.	� �	�
������	� �	����	���� �	� ���������	�� ���	� ���	�����)��	�� �	� ������ ���
�	��������������������������	�� 0��	�1�2����������������������3����	������	�
�������	��	����*�����������*�������	�������	�������������*	"��
V� =$� %� L� ������� �� �*����.	� �	� ������	� ���	� �	���	�� ��*������ ���� �� ��/����
���	�����.	� ��� 2���������� ��������� ��� 3����	������ ����	� �	�� �� ��K���� ��
�	�	��������	����	�����)��	"��
V� :$� %� L� �����	� 	� �*���'��	� ��� ���.	� ��� �	���	�� ��� �)*�� 1������� ����
�������� �'���	� �	�� �� ����������.	� @(������ -������ 	�� A������� �	�
����'��	�����	��(��"��
V�>$� %� �2.	�	�����������	�����	�����)��	��� ��������������	��������	���	����
��*������� ��
A��%�8	���������0��	�1�2����������������������3����	���������������	�������.	�
��	�	�	������ �� ���	�����.	� ����� ���� 	� �	���	�� ��*������ ������ �� �*������� 	�
������	���������	����	����������*	B��
AA�%�8	��������� 0��	�1�2����������������������3����	������ ��������������	��
�	���	������*���������������*���������*�������� ���.	� 0��	��	����������*	��
����	�	������������������������*��	��������	"��
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!��"�#>�%�L������	��	�����	�����)��	� ��
A� � %� -����� ��������� 	����� ���	�����.	�� �������.	� 	�� �	����.	� ��� ������	�
�(����	�	�����'��	�����	��(��������	��	��	���	����������	�	��4��	��	��
���	���������	���	�������*	�B��
AA� � %� &� ��������� 	� ���������	�� �� ������	�����.	�� �� ������.	� 	�� ���������
	������	���������	����.	�������	�����.	�����)*�B��
AAA� %� �*������ 	�� ���������%��� ��� 	�����	���� ��� �����	���� ���������� ������	�
��������	��	��	���'���	��������	��	��)*�B��
AC�%��*���������.	������	�����	����������*	�������	��	�����������������	�
�	������������	���������������K�����������.	B��
C�%��	�����������*	�������	��	��������0��	�����������*���	��	�����	������	�������
�	��������� �������	�������	�����*���������������������������������������
���������	�� 	�� 	� ���	� �������	� 	� �����	� =;T� ���	� ����	� ���'	�	� ����
���������	����������	"��
�
!��"� #<� %� !� 2���������� ��������� ��� 3����	����� �	���)� ��	������ �	�
�������������	� �	�� ���	�����)��	�� �� �	�� �	���	���� ��*�������� �� ���������
����	"��

�
-!2�3G!D28�GXD�A!2����I3ADRW&�

�
!��"�#?� %�L������������� �������K����������	�����.	��� �������	�����	���������
���������	�����������������*��K�����	�� ����	��������+���� �������	��	��
�����������������	� ��
A��%��	���	�������������.	����������������������������������������������
��������	����	�����	�����	������	����������	B��
AA� %�D	����	��	� ���������	��	�	��	����	�����	��� �������K�����	�������	����
�*��	���.	��	�������	����������	��	�������	�� ���'���	��	�� ����	���	������	�
#"?,9����+���T�#;"=;>�����#;����0����	����,;;,�6�4���	������7�����������K����
���)��	����	����������	�����;#�6��7�(��	����������B��
AAA�%�-������	�����	�������K����������	�����.	���������������B��
AC� %� ���	� �� ���	�����.	� .	� ��0�� 	�0��	� ��� �������.	� ��� ���������� ���
�*���.	B��
C�%�D	����	�����	��	�	�����	�A����������������������	�����	��	�	�����	�
AA�� �������� ����������	� ������	� ���������	� �	� �*������	� ��������� �����
��������������������������������	B��
CA� %� D	�� ������� ���	�� �������� ����������	� ������	� ���������	� �	�
�*������	����������������������������������/�5#����0����	����������	B�
CAA� %� !�� �������K����� ��� ���� ��� ������� ����� �����	� ���%��%.	� ���	� ����	� ���
	��	���� 	�������� �� ���.	� �	����	����� 1� ��/���� ��K���� �	� �	���� �(����	�
��������������������	������������������	����������	������	��	�	����"�9T��
������+��B�
CAAA�%�A������.	�������������	��������������	�������������*	�	���4������	��
�����	� �	� �������� ����� 2���������� ��������� ��� 3����	������ 	� ����� ���)�
�	���.	������	��*���'��	���������������B�
AI�%�!	�������������������������K���������������	�����������	������	���.	�
�	�������� 	��� ���	�����.	� 	�� �	����� �	� �	���� �	�	� ���	�����)��	�� ��4��
�����	����	��	�����	������������6>;7������"��

Ano 11 - 22/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1323 - PÁGINA 163

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



�

�

�

�

�
�

�

����������	�
���

���������	
������	�
��
������	

��������	
�������
������
�	���
���������������������������!!"!���#��&����
#'����*+!;;�;;;���#����<=��>��

!��"�#9� %�����������1���*��K�����������+�������� ��������.	�������������)����
���)�������	�	�3���	����!��	�����.	���������)��*�����	����	�@������	�	�������
���	��������	�������������� �
A�%��*�����	�	�3���	����!��	�����.	������������������	��	����	�����)��	�	�����	�
����	��	�)���� ��� �������� 6>;7� ����� ����� 	� �'��	� ������	� ��� �*����.	� �	�
������	��	�.	����������	����0��)������	���.	�������	�����.	B��
AA�%�!��*����.	����������	�2�����	�@(����	����3����	����A����������	��3)*�������
��0��������������������1���/�����*�����.	����!����)����3�)���	������'���	�
�����	���'���	���	�����	�����	����	������4��	B�
AAA� %�!������.	�	����	���.	��	������)���� ��)���	����)���������	�����������
���������	���.	��	���'���	�������	����������)���������������	�	��������	��	�
	������	�5,T�������+��B�
AC�%�&������)������)���	������)��	������������������	��������	������4���� �
�7�D	�����@8N�D@U��������*	��	����	�����)��	B�
�7������N�	���	��	���'���	����	N��������.	����	N�	���	��	���'���	B�
�7�������	���(���	��	��	�	"�
C� %� !� �������.	� �	�� ���	�� 	������4��	�� ��������)� �� ���������.	� �	� �����)��
�����	���������������	�	��������	��	�	�����	�AAA"��
�
!��"� ,;� %� �*�����%��� �� ���	�����.	� ����� 	� 2�����	� @(����	� ��� 3����	����
A����������	��3)*� ��
A� � %� �	�	� ���������	� 	�� �� ������������ �	� ���	�����)��	�� ����	� �� ���4�����
���������	�������	��#?T��������+��B��
AA� %� �	�� �� ���K���� 	�� ������� ���	� ���	�����)��	�� ���� �	������� �/������ 	��
	������	���������	������4��������������	������	�#?TB�
AAA� %��	��������������	����	�����)��	����������������������*�������� ���.	����
�	���	������)*�������	������4��������������	������	�#?TB�
AC�%��	�����	��K�����������	����	�����)��	������	������4��������������	������	�
#?TB�
C� %��	�������K������� ����������	����	�����)��	�	��	�����		� �	�������	��
������������������	��������.	������(���B�
CA�%�������	��K����������	���.	�	�������.	�������	�����.	���	�������.	��	�
�*������	���������B��
CAA�%�������	��K��������������.	������������������*���.	�	�����	���.	"��
V� #$� %� �	�������� ������ ���� ���0�� �� �*���.	� ��� ���	�����.	�� ���)� 	�
���	�����)��	�	�������	����������������������������	�������������	"��
V�,$�%�&����	�����)��	�����������	��	���������������������.	�����������������
�*���.	� ��� ���	�����.	� �����)� ��������� 	� ����	� �'��	� ��� �������� 6>;7�
������������	������� ������%�	����	���.	�����������)��	�	������	���	��
��������	�	����*�������	�3����	����@(����	� A����������	��3)*��	�����'��	�
����	��(��"��
V�5$�%�D.	��	��������������	�����	�������*���.	�������	�����.	��������������
���	�����.	�������������	������������	����	�����)��	�����������������2����������
������������3����	�������	�	���������	�=;�������+��"�
V�=$�%�!��*���.	�������	�����.	�.	���������������������	�����������.	��	��
���	�����)��	�����	���	���	������*�������"��
V� :T� %� �*����� �� ���	�����.	�� 	� �����*	� .	� ���)� ����� ���	�	���	� ��� ������	��
���	��������	����������*���	��������	��	�	��������	��	�	������	�##"��
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-&�3GY�A3��!-�ADA23G!3AC&��
�
!��"�,#� %��*������������������4�������������	����	�����)��	�	��	��	���	��
��*������� �	���	���������� .	� ������������ �	������� ��� ��� ����	���� ��
2���������� ��������� ��� 3����	������ 	� �	����������	� ����	��� �	���)� ����
������	� �	�� ���	� ��� ��������	� ��� ��	�����.	N���	�����.	�� �	�� ������
���	�������� �	�����	� ���� ������)�� �������� �����	� ����� 2���������� �� ����
�����)� ������� �*�����	�� 	�� �	������ ����� 	� ��	� �����'���	� ���� 	� 	��	����	�
����������	�	���"��
V�#$�%��	���*���.	��������4��������������������������	���	�	��	����	�	�	�	����
����	����������������.	������������	����������������	����	�����)��	��	�����	��
��� �����	�� �������	�� �	� �����*	�� 	�� ���	� �	���	�� ��*������� ������	%��� ���
������������������1��������.	������*����"�
V� ,$� %� !� ����������.	� �	�� ��������	� ��	�����4��	� .	� ���)� �������� ���	�
�������)���� 1� �������� �	� ���	�����)��	� ����� �� ��������.	� �	� ��	�� 	��
������������	� ��
�7�!��	�����.	�������*��	���������������B��
�7�3������K����������	�����.	�	����������������	�����.	B��
�7�2���������.	��	���'���	���������.	������'���	����	����	�	�����	���	B��
�7�@�	����	�������������	�����*���.	�������	�����.	"��
V� 5$� %� !� �	���	���.	� ��� ���	������������ ��� ����	�����	� ��������� 	� ������
�����������	����)���������������2����������������������3����	��������������
�� ���������.	�� ���	� 	��	����	�� �	�� �	�����	�� �������	�� �	� �	���	� �	�
���������	��	��	����������	"�
V�=$�%�C����	��	��	��	����	���	��������������.	������������������������.	��	�
����	��	� ����� +���� �� 2���������� ��������� ��� 3����	����� �����)� 	� �����	�
�������	��	�������	���� ��
�7��������	�����	���	�����'�	��	������	���)������������;#�6��7������*	���
��������'	�	����#,�6�	��7������B��
�7� ����� �����*	� �	����� �	���)� ���� ����������	�� �	� ����	� ����	�� �	��
������;#�6��7���	�����	���	�����'�	"��
V� :T� %� !� �����.	� �*������� 	� V� =T� ������ �����	� .	� ������ 	�� ���	���	��
������������	�����'�	����*�����������������4������	���	�����������	����
��������1���������	�������������	��	��������������	����	�������������	������
�����.	��	��	��������	�������������	������	�����	������*	"��

�
-!2��!3�Z&GA!2�-��3PIA�

�
!��"� ,,� %� &� 2�����	� @(����	� ��� 3����	���� A��������� �	�� 3)*�� ������%��� ���
��������������	���� ��
A�%��	���B�
AA�%�!����'���"�
�
!��"� ,5� %� A������� �� �����	���� �	���� �*������������ 	�� �����*	�� ����
�������	�����������	�����.	�����)*��������������	�����'��	�����	��(�����
.	� �����	� ������ ��� ������ 	����� �����	���� �	� 2�����	� @(����	� ���
3����	���� A��������� �	�� 3)*��� ��������� ��'���	�� ���� ��������� ���
����������������/�������������������������+��"��
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@��)����	� S��	� %� &�� ��'���	�� ���.	� �	���	�� ��� �����	� 6=7� �	������ ��� ��%
�	����	��	� �� ��� �	���%������ �	�� )���� ������ ���� 	� �'��	�� �����	�� ��
	������6,?;7�����	�����0��������������.	�������)���	�	�����*��K���������������
�����+��"��
�
!��"�,=�%�A��������������	���������'�����*������������	�������*	���������������
��'���	�� ���� ��� �������� 1� �������.	� �	� ������	� ��� �)*�� ����� ������� 1��
������������ ��� ����	�����	� ��� ���)��	�� �	�� ������K���� 	�� �	���������
��������������	�)����	����������"�
@��)����	�S��	�%�!�2����������������������3����	�������	��������)������	��
��'���	�� �����'����� ���	�����.	� ��������� ����� ������	����	� ��� �	����
�����������	��������������������������	�����������������������	���������
��������.	���������	��������������	�����	���"��
�
!��"� ,:� %�!	�������*	������������������������.	�������+���� �	��������'���	�
����.	�������������������	�������������+�������������������������������.	�
��/�������������.	��	���)����	��	��������	���������(���"��

�
-&2�C�[�M+&2���-&��!-!23G&�

�
!��"�,>�%�3	�	���'���	���������	�	�2�����	�@(����	����3����	����A����������	��
3)*�������)���	����%�����������������������	���2����������������������
3����	���������������	�����������	�	�-���������	�������������3�����	��	�
�����	� ��� 
����� 6-�3G!DN
!7�� ��������	� 	� ����'��	� ��� �	��(���� ��
�����	���� ��������� ��� 	��� �	� ���	�����)��	� 	��� �������� �	� �	����	� ���
���������	�����������	�������	"��
�
!��"� ,<� %� &�� ��'���	�� �	� 2�����	� @(����	� ��� 3����	���� A��������� �	�� 3)*��
�����.	���	����%���������������	������	�����	����������A���������C�������
	���������)�������'�	��	�����	����-�����	���������"��
�
!��"� ,?� %� @���� ���� ��� �������	� �� �������	� 	� ������	�� 	�� ��'���	�� �����.	�
����������	������������	�����	� �
A� � %� ����������	� ��� G������	� �� +���������	� �	� C�'���	� 6�G+C7�� ������� ���
	��� �	� ���	�����)��	�� 	�� 	� ���	� ��� ���������	� �	�� �������� ��� ��/���	��
���	� 	� ���	�����)��	� �������)��	B��
AA� %� �����N�	���	� �	�	�	���	�� ����� 2���������� ��������� ��� 3����	������
���/�������������	�������	����������������������	��	�����'��	�����	��(��%

�B��
AAA�%��	���������4���	�	�����������)��������	�	�����������	���������������B��
AC� %� @	������ ;=� 6�����	7� �	������ �	���� ������ ,?;� ����	��� �	�	����
	������	�������������'����B��
C�%������������������	���������������B��
CA�%�@	�������������������%�	����	��	B��
CAA� %�����������	����2��������C�������� 6�2C7��������'���	��	���������.	����
�������������'�������	������������)��������������������	������������2����������
������������3����	������	������4��	�������	����'���	����������	���������'���B�
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CAAA� %� 3�*'����	�� ������	� 	�� �����F��	� �	�� ����������	� ��� ������.	� ������	�
���	�AD��3G&B��
AI� %� ����������	� ��� 2�������� C�������� 6�2C7� ����� 	�� ��'���	�� �	�� 	� Z)��
D�������C��������6ZDC7B��
I�%�!�����	��	������4��	�B��
IA�%�8��*�������������������������.	�������B���������<������	���!����B��
IAA� %� �����	���	�� �	�� �� �������� 3!IA�� ��� ������� ���(�������� �� 	� (���	�
�	�����	������	������*	���	�	���������������.	��	��&D3G!D"�

�
-!�CA-!�S3A+��-!�2M
23A3MARW&���-!2�CA23&GA!2�

�
!��"�,9�%�&�2�����	�@(����	����3����	���� A����������	��3)*���	������	���)�
�����������	��	����'���	����0����������������K����	�������(�����)*�������0��
������	�������	����#;�6���7��	�"��
V�#$�%�!������(�������)������������	�������	%������������	�	��	N�	���	��	�
������	�����	�	��	N�	���	��	������	��	�����6#7��	���������(���"��
V�,$�%�@����	����'���	������0)������	�����������	�������)*���	�����'��	����
�	��(���������������������.	�������+�������)��	����������������(�������	�
�)*��	�#:�6�����7��	������	�����	��	������������.	���
V�5T�%�C����	��������	��������	���������(�����	���'���	�������)�	����	�����)��	�
�������������������������.	���/�	�����5#�����������	��	����������	��	"�
�
!��"� 5;� %� !�� �������������� �	�� ��'���	�� ���%��%.	�� �� ��������� ����	� 	��
	������	���������	����'���	�����������������������������*��K���� ��
A��%�!�������	�����	��	�	������	�,?B��
AA�%�C�'���	�������	�����	�����	N�	���	�������	������	����;:�6���	7��	�B��
AAA�%�C�'���	�������	���������'�����	N�	���	�������	������	����;?�6	��	7��	�B��
AC� %� �*���	� ��� ���	� ��� ����	�� �	��	�� ������ �	���� ���	������ ��� ������	��
���	����� �	� ������	� ����� ����	���� ������ ���� ����������� �	���	���	��
�	���)�����	�������	�	�����	��	�	������	�,9T��V�,T�	��V�5T�������+�����	�	����
	����	����������������	�������	"��
�
!��"�5#�%�@���������*�������������	�������	����.	��*����	� ��
A��%�����������	����G������	���+���������	��	�C�'���	��������	����@���������B��
AA�%��	���	������������������	���*'����	���*�����	����	�4��.	��	�������B��
AAA�%�-��	���.	��	������)������)���	������	��������	���B��
AC�%�G���������	������	���	����������*�����������B��
C� %�G�������������������� ������	�� ������������� ����������	�����������	����
��	����������	������2����������������������3����	����"��
�
!��"� 5,� %� &�� ��'���	�� ���.	� ��������	�� �� ����	����� �������������� ���
�����	���� �� ���� ���������� ����� ���������.	� ��� ���������� �	������.	��
�	�	��	�� �������� ���������	�� 	������4��	�� �� ��������'������� ��������� ��
��������.	� ��������� ���������� ���������� ����� ���������	� 	�� ��� 	�����
�	����������� ��
A� %� @���� 	� ��'���	� �	�� ����� (���� ��� ;� 6���	7� �� ;5� 6�	�7� �	�� ��	�����	��� ��
�����#,�������6�	��7������B��
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AA� %�@����	���'���	��	�������(�������;5� 6��K�7���#;� 6�	�7��	�� ��	�����	�����
�����#?;�6���	���	�����7�����B��
AAA�%�@����	���'���	��	�������(����������	����#;�6���7��	����������9;�6	����7�
����B��
AC� %� 8���� �� ����	���� �	����	���� �� �������� ��� �/���	�� ��������� �	� A22HD��
���� �	�	� ��� ������� ���������� ���������� ����� +���� 	� ���	� ��� ���K����
��������	�����	��	�	������	�5?T������	�AA"��
V�#$�%�!�����	����	�������.	��	���'���	������)�����������������	�	����	����	���
������/��	����2����������������������3����	�������������������	������ ��
�7�U��	��	�AD��3G&�	��4��.	����������	B��
�7�U��	��	����	�������'���	���������.	����������	��������������K��������
2����������������������3����	���������������0�����������)��	B�
�7� D��� ����� ������� �	� ����'��	� ��� �	��(���� ��� �	�����	� 	�� �	��
��	�����������	��������������������������.	��	����������	�����������	�����
+���T�9":;5N#99<����������������	�����������B��
�7�D	���	�	�����������	����	����*	����������	���������B�
�7� ��� ��������� ����	� �� 2���������� ��������� ��� 3����	����� �	���)�
���������� ����	����� ��������� ��/�� ���� ��	��������"� V� ,$� ��� ���)����
�*�����	�����	���	�������������������������	�����	���)������������������
�����.	�1��������*�����������������0�����	�������.	���/��������0�������������
���	�������������������.	"��

-!�&@�G!RW&�
�
!��"� 55� %� 8���� �� 2���������� ��������� ��� 3����	����� ���	������� �� ����������
�*������	������������������	����������	�������	��	�2�����������	��	�����	���
Z���������	�&������	������������	"�
�
!��"� 5=� %� 2.	� �	�����	�� ��� �	���� 	������4��	�� �� �*����.	� �	� ������	�� �	��
�������	�����	�����)��	����������	���	��� ��
A��%����������D���	������E��������.	�6�DE7�������	����
�	��������	�B��
AA�%�����������	����G������	���+���������	�C��������6�G+C7B��
AAA�%�����������	����!�����.	��	�3�*'����	�AD��3G&�6�!3A7B�
AC�%�!����)����3�)���	B��
C�\�2��	N����.	��������	������������B��
CA�%�������������A���������.	�����	���	�����3�*��6�A�37"��
�
!��"� 5:� %� !� ����������� ��� ���������	�� �	�� �����*	�� ���� �	������ �������.	�
����� ��������������� �	���)� ���� �����'���� �	�	���� �)����� ��������������
��������	)�������	���	���	�������'���	��*��������	�������	"��
!��"� 5>� %� &�� �)*��� �	� ����'��	� ��� �	��(��� �����.	� �������� 	� �����	�����
	������	��������� ���� �������� �� �	�� �	������ �	����	�� ���	�� ���������	���
�	����	��	�1��	�����������������	�	���.	��	��	�0��	��	��	���%�����������
�����)���	����%���������	���������	�	�	�����	�����	"��
!��"�5<�%�D.	����)���������	�	������	���������	���	�������	�	��	��	���	���	�
��������	�	���	����	��������"��
!��"�5?�%�&���'���	����)��	�	���	����	���.	�8&G!�-��&@�G!RW&���	�����	�
��� ���*��.	� ��� ����������.	� ��4������ �������� ����� 2���������� ��������� ���
3����	���� ��
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A� %� H���	� �������� ���� ������.	� ����� ����� ���������������� ���0��	� ��
���	����������������*����.	��	�������	���/����������������������������������.	��
��������� �*������������ ��4�� �� ���	���.	� ��� ����	���� ���������� �����
2����������������������3����	����B�
AA� %� !�� ���������������� �	���� ���� ���	� ��� �������� ��� ���K����� ��� �/���	��
�	�� �� 2���������� ��������� ��� 8������� ��������� �	� A22HD� 	�� �� �������
���������� ���������� ����� +���� 	�� ����� �� �	�����	�� 	������4��	�� ����� ��
�*����.	��	�������	������������	����	�����)��	���	���	����*������	���	���'���	B�
AAA� %� H���	� �������� ���� ������.	� ��� �������� ��� �������.	� ��� ���������� 	��
�������������������������0��	������	����������������*����.	��	�������	���/�
�� ��������� ��� ��������� ����������.	� ����� 2���������� ��������� ��� 3����	������
���������� �*������������� ��4�� 	� ��������	� �	� ����	� ������ ���������� 	��
����������K����	����������������B�
AC� %�!	���'���	��	���)�����������'������	���.	�8&G!�-��&@�G!RW&����	�
��� ���	��K���� ���� ���������� ���������� ��� 	��������� ��� ����������.	� ���
����	��	�	�����	���������������	��������������.	���������.	���������"��
@��)����	� S��	� %� &� ������	� ����� �	���.	� �	������ �� ��������� �������
�������������� ��� ���*��.	� ��� ����������.	� ��� 8&G!� -�� &@�G!RW&�� �� ��
���������	���	���������	������	���	�"��
!��"� 59� %� L� ���������� �� �*����.	� ��� ��	������� 	�� ��'���	�� ���������� �	�
������	� �(����	� ��������� ��� �����	���� ���������� �	�� �)*��� ��0�� ��
�����������.	� ��� ���)� �����/�� ��� -�����	� ������	� ���	� @	���� �*������	�
���������� 	� ����	� ��� >;� 6�������7� ������ �� �	���� ��� ����� ��� ��������.	�
������+��"��
�
!��"� =;� %� &�� ���	�����)��	�� �	���.	� ��������� 1� 2���������� ��������� ���
3����	����� �� �������� ��� ���	�����.	�� ��� �	�	� �� .	� �	�������� �����.	� �	�
������������������.	��	�������	"��
@��)����	� S��	� %� !� �������� ��� ���	�����.	�� �����)� ���� �	��������� ���	�
���	�����)��	���	���	��	��������	����	�����.	��	������	���������)����������
���	�2��������	�����	���������M���������	���)������	�����	�	�����	������/�
#?;� 6���	� �� 	�����7� ������ �	���	� �������� 0������������� ���� ��	��	���	� �	��
��/���K���	����'	�	"��

�
-&2�@&D3&2�-���23!�A&D!��D3&�-��3PIA2�

�
!��"�=#�%�@	�	�����������	����	�����)*����.	�	���	�������������������������
��������������������������	���������	��������/��	����2����������������������
3����	������ �*������	�� ����� ��	� �	�� ��'���	�� ���	�	�	���� �������	�� �	�
2�����	� @(����	� ��� 3����	���� A��������� �	�� 3)*��� �������	�� ��� ���������
�����	���� ��
A���%�@	�	���*	B��
AA��%�@	�	������B��
AAA�%�@	�	��������"�
V� #$� %� !� �����	���� �	�	� ��*	� ������%��� �� �	�	� ��� ������	����	� ��� �)*���
�	���	� ��� �	���.	�� �� ����������	� �	�� ���	� ��� ��������	�� �����	� ���	��
���	�����)��	����������	�������2����������������������3����	����������	������
	����������	��	�	"��
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V� ,$� %� !� �����	���� �	�	� ������ ������%��� �� �	�	� ��� ������	����	� ��� �)*���
������	� ����� 2���������� ��������� ��� 3����	������ �	�	���� �� ������������
�������������������	����������	�	��	����'���	�������	����������	�������)*��
�	���.	�������	����	�������	�	�����������������������	"��
V� 5$� %� !� �����	���� �	�	� �������� ������%��� �� �	�	� ��� ������	����	� ���
�)*��� �����	� ��������������� ����� ������� 1� ������� ��� ����	�� �	��
	�	��K�������������������	�	������)���	�������������������������	�����	����	��
���"�����������������������������	���K���������2����������������������
3����	���������������������������	������	�����	���������.	"��
V� =$� %� &�� �	�	�� ��� ������	����	� ��� �)*��� ���.	� �����	��� �����0��	���
�	�������	�� 	�� �*���	�� ��� ���.	� �	� ��������� �(����	�� ��� �	���K����
�/���	� 	������	���� ���� �	���������� ��� ������	� �� ��� ��������� �	�������
���������� ��� 	�����.	�� ���� ���� ����� ��	�� ������������	�� ����������
�������.	��	�����	�����)��	��	���	���	���	������*�������"��
V� :T� %� �	�	���� ��� ���������� �����)��	�� �� 2���������� ��������� ���
3����	������	���)���	������������������'��������������*��.	�����������.	�	��
�� �*���.	� ��� �	�	�� ��� ������	����	� ��� �)*��� ���� �	�	� ����� ��
������������.	��	����'���	���	���	�"��
V� >T� %� L� ������ �	�� ���	�����)��	�� �� �	�� �	���	���� ��*�������� ������ ���
�	������� ��� �������� ������������� �	���������� �����.	� ��� ��'�	�� ��
�	������.	��	��	�	�����)*���	���������������	����������	���*�����	������"�
�
!��"� =,� %� &�� �	�	�� ��� ������	����	� ��� �)*��� �	���.	� ���� �	���	�� ���
�����	��� �	�	���� ��� ��������'������� ��� ���� 	�� ���������� ������� ��������
�)����� ��������	)���� ��� 2���������� ��������� ��� 3����	������ 	��������� ��
�����������.	���4����"��
@��)����	� S��	� %� L� ������� �� �������.	� ��� ������������ 	�� ��� ���������
�	����)��	� ����	� ��� ����������� �	�� �	�	�� ��� �)*�� ���� ���	�����.	� ���
2����������������������3����	����"��
�
!��"�=5�%�!�2����������������������3����	�����������)�	�������*	������������
��� ����� �	�	� ��*	�� �������� ������.	� �	� (���	� 	� ���������	� !����)� ���
3�)���	"��
@��)����	� S��	� %� L� ���������� �� ������� ����� ��������� 	�� ������������ ���
�����*	� ��� �	�	� ������	� �	� ������	� 	� !����)� ��� 3�)���	�� ����	� 	� �	�	�
�������������������������	���������������)*��"��
�
!��"�==�%�M������	������*	�.	��	���)�����������������;#�6��7��	�	���*	"��
!��"�=:�%�&���	�	�����������	����	�����)*����	���.	������������������'	�	�
�������� 	�� �	����� ��� ����� �� �	�)��	�� �	��������� �	�	���� ������.	� ���
2����������������������3����	����"�
�
!��"�=>�%�3	�	��	���	�	����*	�������.	��	�������������	�)�������	����	�
��������	��� ���� ���)� �����	� ����� ���	���� �������� �	�� ���	�����)��	�� ����
��������	�������������������	�	���	����	�����������1������������������
����������)���	��������������.	"��
�
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"� =<� %� !� ���.	� ��� ��������	�� �	����� �	���)� ���� �*������� �	�� ���	�����)��	�
�������	��	����������	��	�	���*	"��
�
!��"�=?�%�D	���	�����	���.	��	��	�	����)��	�������	�����������������������	���
;#� 6��7� �	�� ���	�����)��	� 	�� ������������ �������� �� ����.	��
�������������� �	� (���	� ��� �����*	�� ���� ����� �� ������������ �� ����
����������.	����)��	��������������������	�����.	������'����������	���	"��
�
!��"� =9� %� @������ �� 2���������� ��������� ��� 3����	������ ����� ����������� ��
���	������� �	� ��������	�� ��� �����	�� ���������� �	� �	�	� ��*	� ����� 	� �����
���)��������	"��
�
!��"�:;�%�&����������	���������.	�����������������������������������.	��	��
�	�	�� �� ������ ��������� ���������� 1� ������.	� �	� �	����� ��� ������ ���.	�
����������������������������	�(���	���������*	�����������	��	��	�	���*	"��
�
!��"�:#�%�&���������	�������)��	���������2����������������������3����	������
�	�� ������	�� ��� ���	����K����� �	� �������	� �	� �	�	�� ����������� �	��
���	�����)��	�������	�	�������	�	�������������������	������	�"��
V�#$� %�D�����4��������������������� ��0�������	��.	��������������	������1�
2���������� ��������� ��� 3����	������ �������� ��� ��������� ������������ �����
��������������	���������������	�.	������������������������'����"��
V� ,$� %� D.	� ���	� �	��'���� �	� ��������	�� ������ �	�� ���� 	� ���	�����)��	� 	�� 	�
�	���	�� ��*������ ��������	� �	�� �����.	� �	� ���������	� �������� 	�
�	����	��	��	����	����)��	������	�1�2����������������������3����	������
������	���)���������������'����"��
�
!��"�:,�%�3	�	��	���	�	����*	�������.	��	������	��������.	���4���������	����
��� �������	�� ���� ������� ��� ��������� ������� �	�� ���	�����)��	�� �� �	��
�	���	���� ��*��������� �	�	���� �����������.	� ��� 2���������� ��������� ���
3����	����"��
�
!��"� :5� %� 8���� ������� �� �	������������ ��� �	����.	� ���������� ��� �	�	� ���
������	����	� �	�� ���	�����)��	�� �� �	�� �	���	���� ��*��������� ����	�
���������	��������������������������'���	����0�����������"��
@��)����	� S��	� %� !� �	����.	� ���������� ��� �	�	� ��� ������	����	�
�����������%�������������K���������������*	���� �)*��������������	� �	�����
����	�������	��������������	�.	����	�����	����	�@	�����	������"��
�
!��"� :=� %� D	� ����	����	� �	� �	�	� ��� ������	����	� ��� �)*���� 	��
���	�����)��	�� �� 	�� �	���	���� ��*�������� �����.	� ��	���� �	������ �	�������
�	�� 	� ������	� �� ���� ��� ��	���� ��������� �����	� �����.	� �������	��� �	��
���������	������������*���������	�����)��	�����	�����	���������4����������	�"��

�
-!�3!GA8!�

�
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!��"�::� %�!��	����������.	����	�2�����	�@(����	����3����	���� A����������	��
3)*���*������	��	������)�	��������	��������������	�����������	����	�	����
���	����������	��	���*'����	"��
�
!��"� :>� %� &� ��*����� �	����� �	���)� ���	��� 	� ��*'����	� �	�� 	����.	� �	�
��������� �	� ���������	�� �� 	� �������	� �	����� �	���)� ���� �	�������	��
������	�	����	�������	����'���	�������������	����������*����.	��	�������	�����
���������	��	������������	"��
�
!��"� :<� %� L� ���	�����	� �	� ��*����� ��������� ����	�	� �� ������� �������� 	�
��*'����	"��
�
!��"� :?� %� L� ������� �� �	������ ��� ���������� �����	���� �	�� ���������	�� .	�
�������	������������.	"��
�
!��"� :9� %� �	������ �	� @	���� �*������	� ��������� �� ��*��.	�� 	� ���0����� �� ��
�����.	������������	�2�����	�@(����	����3����	����A����������	��3)*�"��
�
!��"�>;�%�!�����	�����������������.	��	�����	�����)*��	����������������)*�����)�
���� 	� �'��	�� #,� 6�	��7� ������� �	���	� 	�������%��� 	� '����� D���	��� ���
@���	���	��	�����	��6AD@�7����������	�������	�(����	������	������)��	"��
�
!��"� >#� %� L� ��������	� 1� 2���������� ��������� ��� 3����	����� ������� 	� �����'���	�
��	F���	����������	�������	�����.	���	�����	�������	�	�	��������)����	�����
�������� �� �������� ��� �	���������� ����� ���������.	� �����)����� ��������� �����
2���������"��
�
!��"� >,� %� !������� ������ ���� ���0��� 	� �����	� 	�� �������.	� ��� �������� ��
2���������� ��������� ��� 3����	����� ��������)� �� ��	�	���� ��� �������.	�
�����)����1���������.	��	��������	��*������	���������"��
�
!��"� >5� %�3	�	��	�� �)*����	�2�����	�@(����	����3����	���� A��������� �	��3)*��
�����.	������������	���	���������	����*'����	��	�����������#���,"��
�
!��"�>=�%�!��������������)*������.	���*������	��-�����	��	�����������.	��	���� ��
A� %� &� ����	� ��� ���������� �������� ���	� ����� 	� ���	�� ��������4��	�
�	�����	����� 1� ��*�� ��� 	�����.	� �	� ��'���	�� �� ������� �	� ����� ��� ������ ��
�����.	������	��	�������	��	����������	���������������;,�6����7�������	�
���	�����
�������#B��
AA�%�&�����	����
�������#������������	����	�����������	������������F����	����
�	�����B�
AAA� %� &� ����	� ��� 
������� ,�� ���)� ��������	� ��� 5;Q� 6������ �	�� ���	7� ���
�����.	��	�����	����
������#����0�����K����������) �

�7� -���,,�6�����������7��	������/����;>�6����7��	�����	������������B�
�7� -���������,=�6������������	7��	��������	���	���������	���������%������

����������B��
�������7��!������������#:�6�����7��	�����	���)���	�"��
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AC� %�&�����	�����	��%������	���������0������	�����������	��	���	�������������
���	����������	���	��	��	�	����������	"��
V�#$�%�&��	�0��	������.	��*��������;5�6��K�7��	����������.	����	����	�����
;#� 6���7� ����� �	���.	� ���� �����	����	�� 0��	� 1� ������ ��� ���������	��� ��
����/��	��	���*��������	����������	�����������.	�������	����	��	��	��	���%
�����"��
V�,$�%�&������	��������	������������������	�	���������)���������	��	���*�����
���	����������������	��������	�����	�����������	����������������������	��
	�0��	������/��	���	��	�������������	����������	"��
V�5$�%�&������	������������������������.	���������	��	����	���/��	��	����
���)� ��������	� �	� ��*����� ��� 	� ���� ��� ������� �	� �������	� ��� �	������
�����	��� ��������� ����� �����	�� 	�0��	� ��� ��/��	� ��	��	� ����� ����� �� 	�
���������	���*������	%���	��.	%��������������	�����������	"��

�
-&2�-AG�A3&2�-&2�@!22!Z�AG&2�

�
!��"� >:� %� 2.	� ������	�� �	�� ���������	�� �	� 2�����	� @(����	� ��� 3����	����
A����������	��3)*����*������������������������������� ��
A� %� !� ������ ���������� ��� 	��.	� ����	� �	� �������	�� �	� ������	��
�������������� ��� �*���K���� �� ��� 	����� ��� ����� 	� �	�	� ���
������	����	�����)*�B��
AA� %� !� ��	����.	� ��������� �� ������ �	���� 	� 2�����	� @(����	� ��� 3����	����
A����������	��3)*�B�
AAA� %� &� �����	� �	�� 4��.	�� ������������	�� �� ���� ��� ���������� �����������
������������� ����������	�� �� �����	�� ��� ��	��������� ������� �	� 2�����	�
@(����	����3����	����A����������	��3)*�B��
AC%�&����������	���'���	���	������	���������.	%������������������	��	��
������K�����������6���	�	���	�����*�����.	7�������	�	����	����.	�	��������
������� ���� �� �	������ ��� ���/����	� ��� ������� ��� �������� ��� �����	���� �	�
�������	������	�������������.	�����������������������+���8�������T�##"#,>��
��� ,<� ��� 0��	� ��� ,;;:�� 	� -�����	� 8������� T� :"9;=�� ��� ,#� ��� �������	����
,;;>������+����	����������T�=5,�����,����0���	����#999B��
C�%�&����������	���'���	�������	�	���.	����������������	����	�����	���	��
���������	�������)��	��1� �	�	�	�.	��������������	��	��������K�����'������
�	�����	����.	�	����������������������	������������/����	��������������
����������������	������������B��
CA� %�!��*����.	���� ��������	�����	��	��������	����	����	����	����������	��
����	��������	�.	����������������������	�1��������������	��1�����������	�
��*����B�
CAA� %� !� ��������� �� ������� �������.	� �	� 2�����	� @(����	� ��� 3����	����
A����������	��3)*�B��
CAAA�%�2��������	����	��	����������������������	�	��	���	��'��	��	��/���	�
���������B�
AI�%�2���������	��	���������������	���*����B�
I�%�2�����*�����	�	������������	��������������������������	�������������
����	�����	����	���	�������������������	�	�	�.	B�
IA� %� 2����%���� �������'�	�� 	�� ��������� �	���	��������� ��������	�� 	�
�����	���	��)*��	��	��	�	����������	����	�����)*�B��
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IAA� %� 2����%���� �������'�	�� 	�� ���	���� ������������ ���	�� �� ���	�� ���	�
�����	���� �� ��� �����	��	� �	�� �� ��������.	� ���� ��*�� �� ������� �	� ������	�� ���
�������	���	���	��������	B��
IAAA� %� &� ���������	� �	� ���������	� �	���	����� �	� ������	��
������������������	�������.	��	���*����B��
IAC� %�!��*����.	��	�������	���	���������	��	�����������	��������������
	�������	���������	���	�����	���"��
V�#$�%�@����	��*���'��	��	�������	��������	�	���"�AC��	������������������	������%
�������	��.	%����������	����	�����������	�����������	�������������������������
8������.	�A������	���������	��������.��%Z������������	��������	��	�����
����0�� �� ������	� ��� ����	�� �	�� ������K���� ������� 	�� ��� ���)��	� ���
��������	"��
V�,$�%�D.	����	��	��'��������	�	���.	����������������	����	��	���%�������
/� ��������	� �	� ��*����� �������� �� ������� �������� �� ��	�	���.	� �	�
���������	�	����	��������	��	���'���	�	��������������������	�����"��
V�5$�%�&�����	��	�	�V�,T������������	�.	������������	���)*��������'������	��
������ �� 	������	�������� ��� �*����.	� �	� �����	���� ����� �	����	���� 1�
�	�����������������	�	���.	��	����������	����������������	���'���	"��

�
-&2�-AG�A3&2�-&2�3!IA23!2�

�
!��"� >>� %� 8����� ���������	�� 	�� ��������� ������	�� �	�� ��*������ �����������
���������	� ��
A��%�&������	�������������.	����	�	�������������	�	����������	����	������B��
AA� %� ��� ���	� ��� �	���.	� ��� ��'���	� �������	� �� �	�	� ��*	�� 	� �����	� �� ��
��������.	���������������)����������	�����B�
AAA� %�!� ������.	�	���	�������	����������������	�������������	�	� ��*	��
������ ���� 	�������	�� 	�� ��������	�� �����������	�� �� ��������.	� �� 	�
���������	� ������� ��� �����.	B� AC� %� &� �����	� 1�� ��	�������� �����������
�*����������2����������������������3����	����B��
C�%�-��������������������	��	�������������������	��� ��
�7����������	��	���	��������K��������������������	��������B��
�7� H��� ���	������ ����	��	��� 	� �	��	������	� 	�� �	����� ���� ���������
�����	�	�1������������1���������������	���*�����	��1��*����.	��	�������	B��
�7�H��������������	������������������%����	��������	����������B�
�7�H�����������	������	���	�����'��	��	�������������	4������	������	���	�
��'���	B��
�7������	��������	���	��������'��	��	������	���	���'���	"��
CA� %�3���������	��	���'���	�������������	�������	���������� ����������.	���
�	����������������������2�������������������-��3����	����B��
CAA�%�M���������	�����'�������������	���������������*��K����������)����"��

�
-&2�-�C�G�2�-&2�3!IA23!2�

�
!��"�><�%�2.	����������	����*����� ��
A�%�8	������1�2�������������������-��3����	��������	�������.	��	�����	��
�����'����	�� �� ���������� 	���	�� ������	�� ���� �	���� �	�������	�� ����� ���� ���
�	��	���������������.	B��

Ano 11 - 22/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1323 - PÁGINA 174

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



�

�

�

�

�
�

�

����������	�
���

���������	
������	�
��
������	

��������	
�������
������
�	���
���������������������������!!"!���#��&����
#'����*+!;;�;;;���#����<=��>��

AA�%�8	�������	����������	��������������������	�������.	��	��	���	�����
�	� ������	� �*������	�� �	�	���� �����������.	� ��� 2���������� ��������� -��
3����	����B��
AAA� %� @	����� �� �A�3� ���*��	� ��� �	���� ������	� ����� 2���������� ��������� -��
3����	��������������)%����	����������	������	��	��������B�
AC�%�������	���'���	�����	���������������������	�	��	������������	�	����
�����������.	����2�������������������-��3����	����B��
C�%�&��������1���*��K�������������������	��4���	����3�����	�
��������	�6+���
T�9":;5N9<7B�
CA%�&��������1���*��K�����������������������������.	���������B��
CAA� %�@	������	���'���	��	����������	������)������)���	���)���	����*�����	������
2�������������������-��3����	���������	�	��	����������	�����	������	����
����	����	������4��	B��
CAAA�%����������������	��	�����	������������B��
AI�%�3�������	��������.	���	������������������	�����������	���	������������
4��.	�� ����������	����� 	�� ������� ��*������� 	�� �	�	�������� 	�� ���������� �� 	�
�(����	���������B��
I�%�@���������	����	��������B�
IA�%�@�������	�������	��	�������	������	��	���	�0���������	B��
IAA�%�2������	������)��	��	�������	B��
IAAA�%��	������	����������	���/�	����������	�������������������.	��	���)����
���������B��
IAC�%�!�	�	�����	��	�������	�����	��	���'���	���������������	���	�������	��
���������	�B��
IC�%�!�*������	�����������	�������������	���'���	�������	�	���������������
�����������������������)��	�	���	�������	B�
ICA�%�2	���������	�����������	������������.	��	����	������������B��
ICAA� %� G��������� �	�� ���������	�� 	�� ��������� ��������	�� �� 	�� ���	����
�������	�������������B�
ICAAA� %� ������ ��������� �� ������������� ���0��	� ������� �� �*����.	� �	�
������	�� ��������	� ���������� ���	������� ����� �� ���.	� ��� �������	�� ��� ���
������	� �(����	�� �	��	���� ��� �������� ������	� ������	� �� ������ 	�� ���������
����� (������ ������� �� ������� �	� 0	���	� �� ��� �	�� (����� �����	�� �����������
��������������������	�����	������B��
IAI� %� 8��������� 	�� ����	�� ��� ���������.	�� ����������.	�� ��������	����	��
����������� �� ���������� 	���	�� �����������	�� ����� ��������.	� ������� �� �����
2�������������������-��3����	����B��
II�%�!�����%���������������	�����������������������	�����	������	����	�	��
��������	��	��	���������������.	�������B��
IIA�%�!�����%������������	������	���	���'���	����	���������	�����������	������
.	�	��������������	�����	����������B��
IIAA�%�!�����%������������������	���������	���	������	�	��)�����	����������	B��
IIAAA� %� @��������� 0��	� �	� ��'���	�� ����	� ��������	� �	�	� ���
������	����	������	����)����������	�����B��
IIAC�%����������*��	���	���	��������������	�������2�������������������-��
3����	������	��������	��	������4��	���	���'���	B��
IIC� %� ������� 	� ��'���	�� �� ����� ��� ������.	� �	� ��*'����	� ���	� A������	�
D���	����������	�	�����H�����������3��	�	����6A����	7B��
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IICA�%�������	���*'����	������	�����������*����.	��	�������	B��
IICAA� %� ������ �� ���	����������� �	� ��*'����	� �� ��� ���������� 	���	��
���������	�� ��� ��	� 	������4��	� 	� 2�����	� @(����	� ��� 3����	���� A���������
�	��3)*�B��
IICAAA� %� D.	� �	����� 1� �����.	� �	� ��'���	� �� �������	�� .	� ���	�����	�� ���	�
���	�����)��	B�
IIAI� %� !�����%��� ��� �������� ���������	� 	�� �	�� �� ����K���� ��� �����������
��	��������B��
III� %� �	������ �*������������� 	� ���	�� ��� ������� �	�����	����� �	�
����	�����	��	�������	���1����������������	���*'����	���������������4��������
	�����/����	���������	������������.	�������B��
IIIA�%�!�	��������	�����	��������������������������6)���	����)����	������7��
��� ������������ ������� �� ��� �	�	�������� ��� ����������� ��� 	����������� �� ���
��������	�������������������������2�������������������-��3����	����B�
IIIAA� %� �	������ ����	�	� 	� ���	�� ��� �	������� ������ ���� ������� 	�
��*'����	������	"��
@��)����	�S��	�%�!��	������������������������	���"�IIIA��	������������������	�
���.	� ����������� ��� ���������� ��� �	������.	� ����	���� ���������� 	�� �	��
����	�������������	��	����"��
�
!��"�>?�%�2.	����������	����	�����)��	 ��
A� %������� ���������	�� �� 2������������������� -��3����	������ 	� �������	��	��
�	���	���� ��*�������� 0��	� 1� ���	�����.	�� �	�������	� ���	�����.	� ����� ����
������ ����������*����.	��	�������	�	������*	��� ��	����	�	� �/���	���� ����
�������.	B��
AA� %� 2	����� ��������� �� ��������.	� �	� �)*�� �	�� ��*����� ���������	� 	� �����*	� ��
�	�����	�� ��� �A�3� �)������ ����	� ��� ���4������ ���	�������� ����� ��������.	�
��������B��
AAA� %�D.	� �����	��������������.	��	� ������	� �	����������4������ ������� �� ����
��/����0�������������������������2�������������������-��3����	����������)�����
��������	)���B�
AC� %� D.	� ����������� ��4�� �� ��������.	� ��� ����	����� �� �	���.	� �	��� ���
	�����.	��	������	�������	����>;�6�������7�������������/����0��������������������
�����2�������������������-��3����	����������)�������������	)���B��
C� %� ������ 	� ��*'����	� ��� �������	� �����	� ��� ����	����	�� �����������
������	� �� ������	� ���	� A����	�� �� ���*��	� 	� �	���� ���������	�� �	�	����
��������.	������'����B�
CA�%��*��������	����������	�2�����	�@(����	����3����	����A����������	��3)*���
�	����������	����������1� ��������.	�����������	������'��	��	�����	�����	��
������	���(����	�B��
CAA� %� ������ ��� ��������'������� ��*����� ����� 	� ��'���	�� ��	��������	� ��
���	����������� �	�� ���������	�� �� �� ��������� ������.	� �	� ��'���	� �� ���
��������������	����������������������������	���������������������������
�	������� ��� �	������.	� �� ����	����	�� �	��	���	� 	� ���� ��	� ��
����	����	��������������B��
CAAA�%�2��������	���'���	�1������	���������4��������1�������������������������
�����2�������������������-��3����	������������������	�������	B��
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AI� %� @�	��������� ����� ���� 	� ��'���	� �	���� 	� �	0��	� ��� ���������	��
�*����	�B��
I�%�]��������	�����	����	�����������	���������������������������������	��
�����	�	������4��	�	�2�����	�@(����	����3����	����A����������	��3)*�B��
IA� %� !�����%��� ��� �	����� 1� �����.	� �	� �����*	� �� ����	�� .	� �	������ 	�
�������	� ����	� ��� �	���	���� ��*�������� ��� 2���������� ��������� -��
3����	����"�
@��)����	� S��	� %� D��� ���4������ ��� ���� 	� ��'���	� ���������� ��������� �	�� ��
�	���.	� ��� ����	�� �������� �	� ���	�����)��	� 	�� �	�� �	���	���� ��*��������
���������	�� 	� �����*	�� �	�	���� �����������.	� ������ +��� �	������ �	�
���	�����)��	�1���/�������������	���	���������	������	���	����	�������	���*'����	"��

�
-!�8A2�!+A]!RW&�

�
!��"� >9� %� !� ����������.	� �	������ 	� ��	��������	� ����������
������������	� 	�� ��� ����	�� �	� 2�����	� @(����	� ��� 3����	���� �	�� 3)*��
�����	� 	� ���������	� �	�� ����	�����	�� ��� ��������.	� ��������� ��������� ��
����������������+��������	������	�����������"��
!��"� <;� %� !� ����������.	� �	� ���������	� ���� ����	������� �������������� �����
+��� ���)� �*������� ����� 2���������� ��������� -�� 3����	����� �	�� ���	� ���
���������4���	��	���	�����	�"��

�
-!2�AD8G!R^�2���-!2�@�D!2�

�
!��"� <#� %� !� �������.	� �	�� ������	�� ��� �)*�� ��� �����	��	� �	�� ��� 	�����
�����������������������)����������.	�������������������������������+��������
���0�'�	����	����������������	��3
"��
�
!��"� <,� %� !� �	���������� �	�� �������	�� ���� ������ 	� ������	� ��� �����	����
���������� ������������	���	�� �)*�� ���.	��������	�	�������������	�������	��
������������	� ��
A�%�@��������� ��
�7������B��
�7�2�����.	�������	�����.	B��
�7�2�����.	��	����	�����)��	B��
�7�2�����.	��	��	���	����*�����B��
�7�2�����.	��	������)������)���	B��
�7�-�������������	�������	�����.	�	���	���	����*�����B��
�7��*���.	�������	�����.	"��
AA�%����������������������� ��
�7�D	�������.	B��
�7�D	�������.	�����������������.	B��
�7�G����.	��	���'���	�����������������.	B��
�7�G��	������	��	���'���	B��
�7�G��	�.	��	���'���	B��
�7�C�'���	��	������	�����.	B��
�7�+������	���*'����	B��
�7�G��	������	��	����	��������	���B��
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�7�G��	������	��	������)������)���	B��
07�G��	������	�����A�3��	����	�����)��	�	���	���	���������������	B��
_7�G��	������	�������������	��	���	�����	���������������	B��
�7�G������.	�����������������	B��
�7�A������.	������������	��������	�B�
7�-��������.	���������	���.	�������	�����������	����)��	B��
	7� &������ ���� ��� �������� �����)����� ����� ���������� �� 	���������� �	��
������	���	�����)��	���	������	�����(����	�	�����	�������*����.	��	�������	"��
�
!��"� <5� %� !� �������.	� ��� ��������� ���	� ��� ������	� ��� �����	���� �	���� .	�
���	�����	� ���	� @	���� @(����	� ��� �����	��	� �	�� 	� ����	��	� ����� +��� ��
�������	������	���������������������)����������.	�������������������� ��
A�%�A��������������.	��	6�7���'���	6�7B��
AA�%����������#";;;�6������7
M������@���.	�8���������������6M@8�7B��
AAA� %� G����������	� ���� ��������� ���	������� �	�� ����	�� ��� ���	�.	� �� ���
���������	����'���	�"��
@��)����	� S��	� %�������	���� ������K������������ ���������	� ����	� AA� ���)�
��������� ��� �	��	� �� 	�� ����	�� �������	�� 	� ����	� AAA� ������ �	� �����	� �	�
�����	�"��
�
!��"� <=� %� @���� ���� ��� �	��	��� ��� �������.	� �	�� ������	�� ��� ���� ������ �����
	����� ���� �	�	� ��� ������.	� ���� ���	��������� ���)� �������	�� �����
2���������� ��������� -�� 3����	������ ��� �������	� ���� ��������� �	��������
���	��	�����	���"��
�
!��"�<:�%�2.	��	�������������������+�C�2������������	����������	)��	��	��
�	���	������*����������������������	����� ��
A��%�3��0��%����������������B�
AA�%�-��*��������	������������������A���������.	�����	���	�����3)*��\��A�3�
��/���������	������������	B��
AAA� %� -��*��� 	� ���	�����)��	� 	�� �	���	�� ��� �	��������� �� ���*�� �	� �������	�
������������A�3��	���������	��'���	���������'��	B��
AC�%�-��*��������	��������������	�����	��*����	���������B��
C�%�-��*���	����	��������	�	���	���	����*�������������������	��������	���������� ��
�7�������%�,;�6����7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	�����������������.	B�
CA�%�-��*�������	�������������������A���������.	�����	���	�����3)*��\��A�3 ��
�7�������%�,;�6����7�M@8�B�
�7�G����.	�����������������.	B�
�7�D.	������������.	��	������	�����.	B�
CAA� %� ��������� 	�� ������������ 	� ���)��	�� ����� ��������� 	�� �������� ���
�	������	����	�	���������	��	��	���������������.	�������B��
CAAA� %� �*�	�� 	�� ����������� 	� �����	�� �	� ��'���	� ��������� ���	� ��� ������	��
������������ 	�� ������ ��������)����� ���� �� ������� ���	�����.	� ��� 2����������
���������-��3����	����B��
CAI� %� &������ �	�� 	� �����	���	�� �	��� ���	���.	� 	�� ����.	� ������	� �����
2�������������������-��3����	������	����������������������	��&D3G!DB��
I�%�U	����	�0��	�	��������	��������(����� ��
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�7�������%�,;�6����7�M@8�B�
�7�G����.	�����������������.	B�
IA�%�@���������	����������	�������	���	�������	����.	��	����)��	 ��
�7�������%�,;�6����7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	B�
�
!��"�<>�%�2.	��	��������������������L-A!2������������	�����	�����)��	��	��
�	���	������*����������������������	����� ��
A�%�3������������	�����N	���	�)��	�.	���������	�����������������.	�������B��
AA� %� !�������� 	� ���)��	� ��� �	���� 	�� )���� ��� ������	����	� ��	����	� 	��
������������	��������������.	�������B��
AAA�%��	������	���'���	�����	����	������������B��
AC�%��	������	���'���	���������	������	����������	���	�����	����	��	�����	�
���������������		��B��
C�%��	������	��������	������	���	���'���	 ��
�7�������%�5;�6�����7�M@8�B�
�7��������!�������������\������.	��	���'���	�����������������.	B��
CA�%�!���������	���'���	�����	����������	��	����)��	������	�����	�����������
���	�����.	B��
CAA�%�-��*�������	������	����)��	���/����������	��������*���	��	����������.	�
��	���)���B��
CAAA�%�-��*��������������	���	�����	�������	�����������	��	����	������	�������
����	��	�������	 ��
�7�������%�5;�6�����7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	B��
�7� @��������� %� 2�����.	� �	� ���	�����)��	� �N	�� �	���	�� ��*������ ;:� 6���	7�
������������K�����������������������	��	B��
CAI�%�@�����������	������(���������������������	��	�	�����)*�B��
I�%�!��*���������������.	����	����������������������	��	�	B��
IA� %� 3����	����� 	�0��	�� 	� ��������	� �*���	�� ��� ������� ������������ 	��
�	���������������	������������� ��
�7�������%�5;�6�����7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	�����������������.	B��
IIAA�%�-��*��������	���������	���	��)*�������	����)��	�������	������������.	�
��	���)�������������B��
IAAA�%�-��*���������	���	���*'����	�`����E!�!-!a��`+ACG�a��`
!D-�AG!�#��
`
!D-�AG!�,a�������	��	��	�����	���.	����	�����.	��	�������	B��
IAC� %� -��*��� ��� ������ 	� ��'���	� ����� ��� 	������.	� ��� �	����	��	�� 	��
���������	�������F��	���	�������.	���������	�	���	������B��
IC�%�-��*���	������%��������	�	������������������	��������.	�	������'��	�
���������	����)��	��	��������K��������	�	�	�.	B��
ICA�%�-��*���	������%����������	����)��	��	��������K��������������������	�
�)*����	������	��	�������.	%����B��
ICAA�%�-��*���	������%��������������������������A���������.	����3)*���"A"�"3��
���'���� �	� ���)��	� 	�� ��� �	���� ���������	� ����� 2���������� ��������� -��
3����	����B��
ICAAA� %� 3������ 	�� ������� ��� ����������.	�� ���)��	� 	�� �(����	� ��� ������ ����
�������������	����� ��
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�7�������%�5;�6�����7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	B��
�
!��"�<<�%�2.	��	�������������������ZG!C�2������������	�����	�����)��	��	��
�	���	������*����������������������	����� ��
A�%�-��*���������������	����)��	��)�2�������������������-��3����	�����	����
����� ��������� 	� ����	� ��� ,� 6�	��7� ����� (������ ��������� 	�0��	� ��������	� 	�
������	 ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7�@���������%�������.	��	����	��������	�	���	���	����*������;:�6���	7�����B��
AA� %�D.	� ���������� ���	���� �������	�� ������������	�����*��������	���������	�
��	�	������	����)��	 ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	B��
�7� @��������� %� 2�����.	� ���	��������	� �� �����)� ��� ��)���	� ;:� 6���	7� ������
������K�����������������������	��	B��
AAA�%�A�������	�������������	��������	��	����������������������.	�	������������.	�
��������	���	������	������������	������2�������������������-��3����	���� �
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	B��
�7�@���������%�2�����.	�������	�����.	��������)����������	�#;�6���7�����B��
AC�%�!����������)��	����������	����	��	�������'��	�����	�	��K�����������B��
C�%�-��	��������)������	��	�	�����)*�B��
CA�%�!���	���	�������	������	���������������	��	�	��	�	�����)*�B��
CAA� %� G������� ��������	� �	� ���)��	� ��� ������K���� ��� 	������� ����	� 	��
���	�� ��� ���������� �	����� ����������� �'���	��� ��	�	�� 	�� ���������� ���
���K����	�������K���B�
CAAA� %� G������� ��������	� �	� ���)��	�� ����	� ��� ���������� ��� ���� �	����
���������	���	�������	��N	���	���	� ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	B��
�7�@��������� %�2�����.	���� ���	�����.	��������)� ��� ������	�#;� 6���7� ������
������K�����������������������	��	B��
AI�%������%�������/����������	�	��	��������	�	��*���'��	�������������B��
I� %�2������ �����)��	�������*���	�����������)��	������	��	�����	�����.	��	�
���)��	B��
IA� %� -��*��� ��� ��	��������� 	� ��	�	� �	� ���)��	� 	�� �	����� �� ������� ������	�� ��
����������������������������	� ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	B��
�7�@���������%�������.	��	����	�����)��	�	���	���	����*������;:�6���	7�������
������K�����������������������	��	B��
IAA�%�M������������;,������������B�
IAAA�%�!��	�����*'����	������	�������	��	����)��	B�
IAC�%��	�����������������	������	������	�������������������������	���������	�
�	������	���	��������K����	���	�����������������B�
IC� %� -������� ��� ���������� ���� 	�������� ����	� 1� ��������� �	�� ���)��	�� 	��
�������	�B��
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ICA�%����������	�������	��	���������	���	�����'��	�����.	�������	�K�	�
�	����2�������������������-��3����	����B��
ICAA� %� @�������� 0	�	� ��� ��������� �������� 	�� �	�	�� ��� �)*�� 	�� ������������
����	����������	B��
ICAAA� %� A������� 	�� ����������� 	� ��	� ��� �	�	� ��� ��*�� �	�� ��������� ��������
�	���	�����������	���2�������������������-��3����	���� ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	B��
�7�@���������%�2�����.	��	����	�����)��	�	���	���	����*������;:�6���	7�������
������K�����������������������	��	B��
IAI� %� !������� 	� ������ ��� ����������.	�� ���)��	� 	�� ������� 	�����	���� 	�
�*���'��	������������� ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	B��
�7�@���������%�2�����.	��	����	�����)��	�	���	���	����*������;:�6���	7�������
������K�����*���.	�������	�����.	B��
II�%�-��*�������	��������	���������)�2�������������������-��3����	�����
�������������	���	�����������������	���'���	��	�����	����;5�6��K�7������
(��������4��	�������	���������������	����	�������	��������F�� ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� D	�������.	� ����� �����������.	B� .	� �����������.	�
��'���	��	������	�����.	B��
�7�@���������%�2�����.	�������	�����)��	�;:�6���	7�������%�������K����������
�������������	��	B��
IIA� %� 	������� ��������� 	�� �������� 	�� ��'���	�� �	��	����������	�����F��	���
��������� ���������� ��)������ 	�� �	�	�� ��� ������� ������� 	�� �*������ ����
��/���� ���	�����.	� ��� 2���������� ��������� -�� 3����	������ �����	�
��	��������������)���� ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�G����.	��	���'���	�����������������.	B�
�7�D.	������������.	�%��C�'���	��	������	�����.	B��
�7�@���������%�2�����.	��	����	�����)��	�;:�6���	7������%�������K����������
�������������	��	B��
IIAA� %�-��*���������	���'���	�	�����������	����������.	��	� ��*'����	��������
	��� ��� ������	�� �	�� ��������� 	�� 4��.	� ����������� ���������	�� ���	�
AD��3G&���������	������������'��������	����������������	�4����� ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�G����.	��	���'���	�����������������.	B�
�7�D.	������������.	�%��C�'���	��	������	�����.	B��
IIAAA�%�-��*����	������	�������������	�����.	��	��������	�����	�����������	��
�*����	�� 	�� �����	� 	�� ����	�� �������	�	�� 	�� ��	���	��� �*���	� 	� ����� ���
�	����	��	� �
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	�����������������.	B�
�7� @��������� %� 2�����.	� ��� ���	�����.	� ;:� 6���	7� ����� %� ������K����
�*���.	�������	�����.	��������������������	��	B��
IIAC� %�-��*���������������������������	�	���.	����2�������������������
-��3����	���� ��
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�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	B�
�7�@���������%�2�����.	��	����	�����)��	�	���	���	��;:�6���	7�����B��
IIC�%�&������	�������	��	�����	��������	���������	B��
IICA� %�-��*����������������	�������	�)�����	������������	�����	�������	��
�	�)��	� �����������	�� ����	� ��� ���	� �	�����	� 	�� ��� �	���� ���	��� ��������
�	������	��	�������4��	��������	�����(������������������	��� ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	�����������������.	B�
�7�D.	������������.	�%��C�'���	��	������	�����.	B��
�7�@���������%�G�����K����������.	�������	�����.	�;:�6���	7������%�������
�������������	��	B�
IICAA�%�-��*��������������������������.	��	�������	�	�����	������������	 ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	�����������������.	B�
�7�@���������%�G�����K����������.	�������	�����.	�;:�6���	7������%�������
�������������	��	B��
IIAAA� %� &������ �	�� �� ��������� ��� A���������.	� ��� �	���	�� ��� 3)*�� %� �A�3�
������ �
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	�����������������.	B�
�7�D.	������������.	�%��C�'���	��	������	�����.	B��
�7�@���������%�G�����K����������.	�������	�����.	�;:�6���	7������%�������
�������������	��	B��
IIAC� %� -��*��� ��� ���	������ 0��	� )� 2���������� ��������� -�� 3����	������
�	���	����*�����������*�����)�������������������������*	 ��
�7�������%�=;�6�������7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	�����������������.	B�
�7�D.	������������.	�%��C�'���	��	������	�����.	B��
�7�@���������%�G�����K����������.	�������	�����.	�;:�6���	7������%�������
�������������	��	"�
�
!��"� <?� %� 2.	� �	���������� ��������� ZG!C[22A�!2� ���������� �	��
���	�����)��	��	���	���	������*����������������������	����� ��
A�%��*�	��	���������������������������������������/��� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� G����.	� �	� ��'���	� ����� �����������.	B�
���	������	�����A�3��	����	�����)��	�	���	���	����*�����B�
�7�@���������%��*���.	�������	�����.	B��
AA� %� �������� ����������� 	� ������ ��� ����������.	� 	�� ������� ������	���� ���
����������.	��(����� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7��������!�������������%�A������.	������������	��������	������	������	����
�A�3��	����	�����)��	�	���	���	�B��������������	B��
�7�@���������%��*���.	�������	�����.	B��
AAA� %� !��������� 	�� �*�	�� �	�����	� ���������	�� ����������	� 	�� ��������	�
�*�������	��������	�	���	����	B��
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AC� %� �������� �������	� ���������	� 	�� ��� �����	��	� �	�� 	� �����������	� �����
2�������������������-��3����	���� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7��������!�������������%�G��	������	��	������)���� ������	����'���	� �	������
	�����.	B�
�7�@���������%��*���.	�������	�����.	B��
C�%��*�����������������	�������������.	������������������5;����� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7��������!�������������%�G��	������	��	������)���� ������	����'���	� �	������
	�����.	�����	������	�����A�3��	����	�����)��	�	���	���	���������������	B�
�7�@���������%�2�����.	�������	�����.	�5;�6�����7�������������K�����*���.	�
������	�����.	B�
CA� %� @������� ������	� ��� ��*�� �	�� ������	� .	� ���������	� 	�� ��������	� ��
2�������������������-��3����	���� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7��������!�������������%�G��	�.	��	�������	B�
�7�@���������%��*���.	�������	�����.	B��
CAA� %�!������� ������������������	�����	����	�����)��	������������������.	�
�	�������	 ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� G����.	� �	� ��'���	� ����� �����������.	��
���	������	�����A�3��	����	�����)��	�	���	���	����������������	B��
�7�@���������%��*���.	�������	�����.	B��
CAAA�%�D.	�������������0��	�)�2�������������������-��3����	�������������.	��	�
������	���	����	��������	�����	��������������	��	��������������	����	���	�
������������� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� G����.	� �	� ��'���	� ����� �����������.	�� .	�
�����������.	��	������	�����.	B��
�7� @��������� %� 2�����.	� ��� ���	�����.	� ;:� 6���	7� ������ ������K����
�*���.	�������	�����.	B��
AI� %� &������ 	�� ��������� �� 	�����.	� �	�� 	� ������	� ���� ���� �	�������	� 	�
��	����	���������.	�	������������.	 ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7��������!������������� %�G��	������	��	�������	�� �������.	������������	��
������	�B�
�7�@���������%�2�����.	�������	�����.	��������)����������	�#:�6�����7������
%�������K�����*���.	�������	�����.	B��
IA� %� A������� �	����)��	� ����	� ��� ����������� �	� �	�	� ��� �)*�� ����
���	�����.	 ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	�����������������.	B�
�7�@���������%�2�����.	��	�������	�����������������.	B��
IAA�%�-��*�������	��������	���������)�2�������������������-��3����	������
	�����	����:�6���	7������(��������	�������������	�������	�������	����	���	�
�	�� ���	� ��� ������ �� ������.	� 	�� �	����	�� ������	� ����	� ���� ����� ���	�
���������	 ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
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�7� ������� !������������� %� D	�������.	� ����� �����������.	�� .	� �����������.	�
��'���	��	������	�����.	B��
�7�@���������%�2�����.	�������	�����.	��������)����������	�#:�6�����7�������
������K�����*���.	�������	�����.	B��
IAAA�%�&������	�������	��	�����	��������	���������	 ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� G����.	� �	� ��'���	� ����� �����������.	�� .	�
�����������.	�������	��	������	�����.	�����	������	����	�����	���B��
�7�@���������%�2�����.	�������	�����.	��������)����������	�#:�6�����7������
%�������K�����������������������	��	B��
IAC�%�&������	�������	��	�����	��������	�����	����������� ���������������	�	��
�������	������������	���������������.	�	������	�����	B��
IC� %� &������ 	�� ��������� �� ��������.	� �	� ��'���	� ��� �������� �)*��� ����	� ��
���	�����.	�����������������������	��K��������������������	��� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� G����.	� �	� ��'���	� ����� �����������.	�� .	�
�����������.	�������	��	������	�����.	�����	������	����	�����	���B��
�7�@���������%�������.	�������	�����.	��������)����������	�#:�6�����7�������
%�������K�����*���.	�������	�����.	B��
ICA�%�&������	�������������	�����.	��	�������	��	�������)������)���	������	 ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� G����.	� �	� ��'���	� ����� �����������.	�� .	�
�����������.	�������	��	������	�����.	�����	������	������)������)���	B��
�7�@���������%�2�����.	�������	�����.	��������)����������	�#;�6���7�������%�
������K�����*���.	�������	�����.	B��
ICAA� %� 3��� 	� ��'���	� 	�����	� ����	� ��� ������	� �	�� ����	�� .	� ���	�������
�����2�������������������-��3����	���� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� G����.	� �	� ��'���	� ����� �����������.	�� .	�
�����������.	� �	��� ��� 	�����.	�� .	� �����������.	� �	��� ��� 	�����.	��
���	������	��A�3��	���	����*�����B�
�7�@���������%�2�����.	�������	�����.	��������)����������	�#:�6�����7�������
%�������K�����*���.	�������	�����.	B��
ICAAA� %�-���������������	�������	��������	�����.	����2�������������������-��
3����	������ ����	� 	�� ���	�� 0���������	�� ����������� ���	�����	�� ��������
�	�������.	��	���� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7��������!�������������%�A������.	������������	��������	�B�
�7�@���������%�G�����K����������.	�������	�����.	��������)����������	�#;�
6���7�����B��
IAI�%�C�����	����������������	����������	���'���	�������	�	�����������������
	�� ��	���� �� �����	���� ���� �� ������� ���	�����.	� ��� 2���������� ��������� -��
3����	���� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7��������!�������������%�D	�������.	�����������������.	B�
�7�@���������%�2�����.	�������	�����.	��������)���� ������	�#;�6���7������%�
������K�����*���.	�������	�����.	B��
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II� %� ���*��� ��� ���������� 	� ������	� �*�����	� 	� ����	� ��� �������� ���
���	�����.	 ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� 8	��� ��� 	�����.	�� ������� ��*'����	�� ���	������	�
�����)����������	������	�����	���B��
�7�@���������%�2�����.	�������	�����.	��������)����������	�,;�6����7������%�
������K�����*���.	�������	�����.	B��
IIA�%�	�������	��	�������	�����	��	��������	�����	���	���������.	����������
	�������	��	������	�����.	 ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7��������!�������������%�G��	�.	��	���'���	B��
�7� @��������� %� 2�����.	� ��� ���	�����.	� 5;� 6�����7� ����� %� ������K����
�*���.	�������	�����.	B��
IIAA�%�&��������������	�������	����������	��	���������(���������� ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7��������!�������������%�G��	�.	��	���'���	B��
�7�@���������%��*���.	�������	�����.	B��
IIAAA� %� @������� ������	� �	�� 	� ��*'����	� ��������	� ����	� ���� ��	� �	��
	������4��	��	���	��������	 ��
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� G����.	� �	� ��'���	� ����� �����������.	�� .	�
�����������.	��	������	�����.	����������*'����	B��
�7�@��������� %�2�����.	�������	�����.	�� ���	������	��	������)���� ��)���	�
#;�6���7�����%�������K�����*���.	�������	�����.	B��
IIAC�%�-��*��������������������������.	��	���'���	�	�����	���������	��	������	�
,9T �
�7�������%�#;;�6���7�M@8�B�
�7� ������� !������������� %� G����.	� �	� ��'���	� ����� �����������.	�� .	�
�����������.	��	������	�����.	����������*'����	B��
�7�@��������� %�2�����.	�������	�����.	�� ���	������	��	������)���� ��)���	�
#:�6�����7������%�������K�����*���.	�������	�����.	"�
�
!��"� <9� %� �	������� �����.	� ���	��������� ��	����'���� �	�� 	� ������	��
���0��	������	���.	�������	�����.	 ��
A� %� !� ��)����� ��� ��������� ��	� .	� �	������� �	�� 	�� ����'��	�� ���� ������ ��
����������.	��(������	�����������.	��	��������	���(����	�B��
AA�%�M��������	���'���	�����)�������������B�
AAA�%��*�������������������	��������K�������)��		��	�����������	���������������
����	������������������������K���B��
AC�%�&������	�������	������	����	�������������	��������	�������4���"��

�
-&�@G&��22!��D3&�!-�ADA23G!3AC&�-!2�AD8G!R^�2�

�
!��"� ?;� %� !� ��)����� ��� ��������� �����.	� �������������� ���0��)� 	� ���	� ���
�����.	�� 	������ ���)� �	������� ��������� ���������� �	� �����	��� ������	� �����
�	�	�	�������.	����������.	������	�	������	���	��	����	�����)��	"��
V�#$�%����	�	������	����0��	��	���	����*����������)��*�����	��	����	�����)��	���
	�������.	����������.	������������)��	�������������������������"��
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V�,$�%�&�����	������	�	���������	��������������)����5;�6�����7��������	���	��
�����������������������������������K�����	������	�"��
V�5$�%� A�*��	�����	�������.	�����	�������)���	�������1���K�����	� �����	���	��
���	������������.	�	�������	��	��	������	�����������������	����@���������"�
�
!��"� ?#� %� D	�������	� 	� ���	�����)��	�� ����	� ����������� �	���)� ����� ������� ��
���	���� ��� �����.	�� 	� ����	� ����	� ����� �� ���������.	� ��� ��������
��	����	�����	��	���4���	�	���	���	����*���������������	�	������*	��������
������	��� �����	� �� ������.	� �	����� �������� �� ���������� ��� ���	��� ����
�	�	���������	������������4�����������������D���	������E��������.	������
������������A���������.	�����	���	�����3)*���A�3������	��	��	����	"��
@��)����	� S��	� %� D.	� ���	� �������� �� ���	���� ��������� 	� O�����O�� ���)�
������'����	����	�����)��	��������.	�	�������������	�����	����"��
�
!��"� ?,� %� !� ������� ��� ������.	� �����)� ���� ��	�	�	����� ��� ��	����	��
������������ �	�� ���	� ��� �����.	� 	�� 	�������.	� ��� ������.	�� ������� ��
�������.	����	�����������������(��	��*�������"��
�
!��"�?5�%�!�����������������.	����)�����������	�����	��������������	��������	�
1� 2���������� ��������� ��� 3����	������ ��	�������� �	�� ���������
�	�����	� ��
A��%��4�����	����	���������.	�	����	�������.	����������.	B��
AA� %� �4���� �	� �����)� ��	F���	� 	�� �����)� ��� ��)���	�� ����	� �� �����.	�
�	��������	���������	������������	����	�����)��	B��
AAA�%��4���������DE������������������A���������.	��A�3"��
V�#$�%�&����������	��	������	����0��)�	����������	����������.	"�
V� ,$� %� ���	���	� 	� ����	� ���� �� ���������.	� ��� ������� 	�� ���	� ����� ���	�
0�����������	�����������)�����������������������	�����	�����1�������.	��
��������	�������.	��	���������	"��
�
!��"�?=�%�!�������.	��	����������)������	���	�������	����	�����������	����	�
	������	������������	���.	��������������������.	���	�������	�������������"��
@��)����	� S��	� %� &� �������	� ��� ������ ���%��%)� 	� ����	� ����	� ���
�����	���.	��	�������	���	���	����D	�������.	��	��!������.	����@��������"��
�
!��"� ?:� %� -�� �������.	� ��� ���������� ���	���� �����)� ������	�� �	�� �����	�
��������	���	�2�����)��	��������������	���������M����������������.	�������
	�����	����5;�6�����7�������	���	�����	�������.	��	�����������	�����������
	������	�.	��������������	��/���	��	�����	������"��
V�#$� %�3��������	�	� ������	����������)���������	��	�2�����)��	����������
����	���������M������������)�����	����5;�6�����7�����������0�������	"��
V�,$� %�&� ������	������)��������� �����.	��	��	�� �������	����������.	����
����������	� ��� �������� ������� �� ���������.	� ��� 	�	�� ���	�� 	��
�������	����*���	�����	�����������	�����'��	������	������������	���	�����"��
V� 5$� %� D	�������	� 	� �����	�� ����	� 1� ������.	� �� .	� ���	� ���	� �����������
��������������� �� �������� 	� ������	� �����%��%)�� �.	� �	������ ����	� �	��
�'��	����	�����	���������������	�����"��
V�=$�%�D����	���	�����	��	�������	��	������	�������)��������������������"��
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�
!��"�?>�%�!	����������	���	��	���������������	�������.	�	����������	����
�*���.	�������	�����.	���	��������)���������	����������%���� �����������%����
��������� ��������� �������%����	�� ��������� �	���������������� ��� 	��	����	����
������	��(����	������	������������������������	������������������	�����	��	���
������ �������� 	�� ��������� ��� ������ ����� �	������ 	� 2�����	� ��� 3)*�� ������
����'��	� ��.	� ��4�� 	� ��������	� ��� >;� 6�������7� ������� �	���	�� ���
�������.	�������������"��
�
!��"�?<��%�!�����������.	��	�������	��	���������	�	����	����	������������	��
������	� ��� ���������� �	����� ���)� ��������� �	�� ���	� ��� 0������ �	�
���������	���������	������	�����.	������	������	��*�����������)��*���	��	��
���������������	����������"�
@��)����	�(��	�%�!�����	�����)���������	��� 0��'��������������������.	� 0�����
�	���	����	�	��	����	��	�������	����������	�����	���������	�������4��	���
��������)%���������	�	���	���0���������	��	���������	�����������������	�����.	�
	��	�������	��������������	��������������.	�	�������	���������	��	�O�����O"��
�
!��"� ??� %� 8���� ��������� �	����K���� �	� -����	�� ��� 2���������� ��������� ���
3����	����������0����������������������������������	�2�����)��	�������������
3����	����� ����� 0������ 	�� ������	�� ���� ����������� �	� 2�����	� ��� 3)*�� �	�
����'��	"��
�
!��"�?9�%�������	�����*���.	����M������8���������������%�M8�����)���	�����
��M���������G����K���������������������������"��

�
-A2@&2AR^�2�3G!D2A3JGA!2�

�
!��"� 9;� %� !	�� ���	�����)��	�� ����� �� ����� ��� ��������.	� ������ +��� 0)� ���
��	������� �������	���� ����������������������������������� ������'�����	��
���	� ������ +���� �� ����������� �	�����	����� ���.	� ���������� ��� ������� ���
������.	�����������������������'���	"��
�
!��"� 9#� %� &�� ���	�����)��	�� ����	��� �'������ ��	�������.	� �� ������������� �� ��
�*����.	� �	� ������	�� ����������� ��.	�� �� �������K���� ��� ���	�����.	� ��
�������	����	���������	�����'���	��	�������	����	�������	�������	�������4��	��
����	�� ����� ���� �	���)� �*��	���� �� �������.	� ���	� ����	� ����������� ���
���	�����.	��������������������	����������	������	��	�	������	�#?"��
�
!��"�9,�%�!����������	)���������	���0��'��������	�������.	��������������������
�*����.	� �	� ������	�� ����������� ��.	�� �� �������K���� ��� ���	�����.	� ��
�������	����	���������	�����'���	��	�������	����	�������	�������	�������4��	��
����	�� ����� ���� �	���)� �*��	���� �� �������.	� ���	� ����	� ����������� ���
���	�����.	��������������������	����������	������	��	�	������	�#? ��
A� %� @�	������ �������.	� �	����)����� ���� ������� �	������.	� �� ��K���� 1�
2�������������������-��3����	�������������������	�������	����	�	���4��	���
�	�� ���� ��� �*���.	� ��� ���	�����.	� �� ��������������	� ��� ���.	� ���
�	���	������)*��������	�	��	����	����	�B��
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AA�%�@��������������������	�����*����.	�����4��	��������������������/����*���.	�
�����������	��0��'����B��
AAA� %� @��������� �� ��������� ��� #� 6��7� 	�� ����� �4��	��� ���� ��� �������.	��
���������������������������������	�����)��	������	����'������	�������*	����/�
��.	����������������������	��0��'����"�
�
!��"� 95� %�!����������� ��������� �����������	�����.	� �	���������� ������� ���
������.	����������������+������.	���0���	�����������	�������	�����������	�	�
����������������	�������	��������"��
�
!��"�9=�%�8������������	��	����������	)��	������.	�������������	������	�9T�
����	� AA����������������� �������������������	�����.	���/����� �������K����
	���*���.	"��
�
!��"�9:�%�!���*��K��������������	������	�9T�����	�AAA����)�������)����	������4��	�
��������������	�������	��������"��
�
!��"�9>�%�8�����	�����	�	�����	����#?;��������������	���	���.	����������	�
�����	�9T�����	�AC"��
�
!��"� 9<� %� !� 2���������� ��������� ��� 3����	����� �����������)� �����/�� ���
������	����������	�����	��	�	������	�9T�����	�AI"��

�
-A2@&2AR^�2�8AD!A2�

�
!��"� 9?� %� &� �*������	� ��������� ��	�	���)� ��� ����������� �����)����� �����
���������������������.	����	�	��	���	���������	����	������	������������.	"��
�
!��"�99�%������+��������������	������������������������.	�������	����	������
�������	�����������	��)��	"��
�

�
����������Z��������	�@������	��������������	��(����,,��������	����,;,,�

�
�

2�����
������	����2	����
@������	�
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D E C R E T O Nº 027  DE 22 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 21.247, de 18 de março 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 21.247, de 18 de março 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 21.247, de 18 de 
março 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 mais contagiosas; 
 
CONSIDERANDO o atual cenário epidemiológico 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 
contra a COVID-19, em formato digital pelo aplicativo CONECTE SUS ou a Carteira 
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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 23 de março a 20 
de abril de 2022, o atendimento presencial ao público em geral, sobretudo em:  
  
I - hotéis e hospedarias;  
II - sindicatos urbanos e rurais;  
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, 
de acordo com o protocolo da Vigilância Sanitária local; 
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; 
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;  
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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; 
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, 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 clientes dentro do estabelecimento de pequeno, médio e 
grande portes, conforme determinações da VISA local.
 
Art. 8º. Incumbirá às Secretarias municipais competentes e a Polícia Militar do Estado da 
Bahia fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto.  

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 - 
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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 ser evitadas 
aglomerações nos locais de distribuição de alimentos. 

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 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 23 de 
março a 20 de abril 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, 
deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a 
exercerem suas atividades em regime home office, durante o período determinado pelo 
médico responsável. Aqueles que estiverem com o esquema vacinal completo deverão 
retornar imediatamente as suas atividades normais. 
 
Parágrafo Único - As gestantes deverão retornar ao trabalho presencial, após a aplicação 
das duas doses da vacina, ou do imunizante em dose única no caso da Janssen e, aquelas 
que recusarem a tomar também deverão voltar ao trabalho, mediante a assinatura de um 
termo de responsabilidade para o exercício das funções, nos moldes da Lei 14.311, de 09 de 
março de 2022. 
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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.  
 
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 
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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 em 23 de março de 2022, ficando revogadas todas as 
disposições em contrário.  
 
 

Condeúba(BA), 22 de março de 2022. 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000

Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru – Bahia
CNPJ: 13.284.658/0001-14

Guajeru - Bahia, 21 de Março de 2022

OFÍCIO Nº 61/2022
Ilm° Sr. Gerente do Banco do Brasil, AG: 1048-0
Condeúba - Bahia

Assunto: Solicitação de abertura de nova conta de convênio em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU, CNPJ – 13.284.658/0001-14.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO, inscrito no CPF n° 
037.924.975-81 e RG n° 0907405053, no uso das competências atribuídas pela Lei Orgânica deste 
Município, considerando a premente necessidade de representação junto ao Banco do Brasil S/A, para 
ordenação, despesas e recebimento de recursos de convênio, solicita abertura de conta corrente específica 
com seguinte denominação: Convênio SEC/BA - Prefeitura Municipal de Guajeru -
Construção de 01 (uma) Escola com 12 Salas (Padrão FNDE). Ficará o tesoureiro, Bruno Souza 
Brito, inscrito no CPF n° 048.191.175.80 e RG n° 55.517.123-1, responsável, juntamente com o Prefeito 
deste Município, pela movimentação financeira e os seguintes poderes abaixo:

1. Emissão de cheques;
2. Abertura de contas de depósito;
3. Autorização de cobranças;
4. Passar recibo, receber e dar quitação;
5. Solicitar saldos, extratos e comprovantes;
6. Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
7. Requisitar talonários de cheques;
8. Efetuar saques de contas correntes e de conta poupança;
9. Efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico;
10. Efetuar transferência para mesma titularidade;
11. Encerrar contas de deposito;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, em 21 de Março de 2022.
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000

Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru – Bahia
CNPJ: 13.284.658/0001-14
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Praça Oliveira Brito, SN
Centro

13.676.986/0001-66

D E C R E T A:

Abre Crédito Suplementar no valor total de 293.300,00( Duzentos e
Noventa e Tres Mil Trezentos Reais), para fins que se especifica e
dá outras providências.

                  O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 319 de 3
de novembro de 2021.

Decreto Nº 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

IBIASSUCÊ - BA
CNPJ:

01/02/2022

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas
020000 GABINETE DO PREFEITO
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo

2.000,00Recursos Ordinários00
Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00
Total da Unidade  R$ 2.000,00

040000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
1005 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid. Escolares e Quadras Poliesportivas
4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações

1.800,00Rec. Imp. Transf.Imp.-Educação-25% .01
Total do Projeto / Atividade R$ 1.800,00

2027 Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE
3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo

50.000,00Transferências do FNDE15
Total do Projeto / Atividade R$ 50.000,00
Total da Unidade  R$ 51.800,00

050000 SECRETARIA DE SAÚDE
2014 Outros Programas do Fundo a Fundo
3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

1.000,00SUS14
Total do Projeto / Atividade R$ 1.000,00
Total da Unidade  R$ 1.000,00

060000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2016 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

6.500,00FMAS00
Total do Projeto / Atividade R$ 6.500,00

2021 Programa Primeira Infância no SUAS
3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

12.000,00Transferência do FNAS29
Total do Projeto / Atividade R$ 12.000,00
Total da Unidade  R$ 18.500,00

080000 SEC. INFRAESTRUTURA,SERV. PÚBLICOS E DESENV SOCIAL
1008 Pavimentação de Logradouros
4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações

200.000,00Recursos Ordinários00
Total do Projeto / Atividade R$ 200.000,00
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Praça Oliveira Brito, SN
Centro

13.676.986/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

IBIASSUCÊ - BA
CNPJ:

Dotações Suplementadas
080000 SEC. INFRAESTRUTURA,SERV. PÚBLICOS E DESENV SOCIAL
1043 Melhoria de Unidades Sanitárias e Habitacionais
4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações

4.000,00Recursos Ordinários00
Total do Projeto / Atividade R$ 4.000,00

2015 Manutenção do Abastecimento d´agua
3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo

16.000,00Recursos Ordinários00
Total do Projeto / Atividade R$ 16.000,00
Total da Unidade  R$ 220.000,00

Suplementação por anulação de crédito III - R$293.300,00

293.300,00Valor Total Suplementado R$

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

Inciso:

Dotações Anuladas
020000 GABINETE DO PREFEITO
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado

2.000,00Recursos Ordinários00
Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00
Total da Unidade  R$ 2.000,00

040000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
1005 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid. Escolares e Quadras Poliesportivas
4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações

50.000,00Transferências do FNDE15
Total do Projeto / Atividade R$ 50.000,00

2006 Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção

1.800,00Rec. Imp. Transf.Imp.-Educação-25% .01
Total do Projeto / Atividade R$ 1.800,00
Total da Unidade  R$ 51.800,00

050000 SECRETARIA DE SAÚDE
2014 Outros Programas do Fundo a Fundo
3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado

1.000,00SUS14
Total do Projeto / Atividade R$ 1.000,00
Total da Unidade  R$ 1.000,00

060000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2016 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social
3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

6.500,00FMAS00
Total do Projeto / Atividade R$ 6.500,00
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Praça Oliveira Brito, SN
Centro

13.676.986/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

IBIASSUCÊ - BA
CNPJ:

Dotações Anuladas
060000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2059 Outros Programas de Assistência Social
3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado

5.000,00Transferência do FNAS29
3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.000,00Transferência do FNAS29
3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais.

2.000,00Transferência do FNAS29
Total do Projeto / Atividade R$ 12.000,00
Total da Unidade  R$ 18.500,00

080000 SEC. INFRAESTRUTURA,SERV. PÚBLICOS E DESENV SOCIAL
1043 Melhoria de Unidades Sanitárias e Habitacionais
3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

4.000,00Recursos Ordinários00
Total do Projeto / Atividade R$ 4.000,00

2015 Manutenção do Abastecimento d´agua
3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado

5.000,00Recursos Ordinários00
3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.000,00Recursos Ordinários00
3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais.

1.000,00Recursos Ordinários00
Total do Projeto / Atividade R$ 16.000,00

2061 Adaptação de prédio p/funcionamento do Centro Administrativo
3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo

50.000,00Recursos Ordinários00
3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

150.000,00Recursos Ordinários00
Total do Projeto / Atividade R$ 200.000,00
Total da Unidade  R$ 220.000,00

293.300,00Valor Total Anulado R$

FRANCISCO ADAUTO R. PRATES
Prefeito

020.449.785-04

IBIASSUCÊ, 01 de fevereiro de 2022

Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
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DECRETO Nº 012, DE 03 DE MARÇO DE 2022.

Regulamenta a Lei n.º 14.133/21 que dispõe sobre as 
Licitações e Contratos Administrativos no âmbito do 
Município de Ibiassucê/BA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas pela Constituição da República 
Federativa do Brasil, Lei Orgânica Municipal e demais normas pertinentes, considerando a 
necessidade de regulamentação da institucionalidade em nível local;  

D E C R E T A:  

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre 
Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo municipal de Ibiassucê.

Art. 2º.  O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta do Poder 
Executivo municipal de Ibiassucê, autarquias, fundações, fundos especiais e as demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela Prefeitura.

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas estatais 
municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
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Art 3º.  Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da 
probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da 
segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da 
celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as 
disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro).

CAPÍTULO II

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art 4º. Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe
a condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o julgamento 
das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o 
exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e 
aos
anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses
documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;
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V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de
habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 
quando
mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua
homologação.

§ 1º. A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, no que 
couber,
as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes a essa modalidade.

§ 2º. Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos 
procedimentos
auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos 
de
contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei. 

§ 3º. O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de Contratação, serão, 
preferencialmente, servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do 
Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades para atuar na Prefeitura.
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§ 4º. O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 
considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e de 
controle interno para o desempenho das funções listadas acima.

§ 5º. O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão com auxílio 
permanente de Equipe de Apoio composta por, no mínimo, 3 (três) agentes públicos, sendo 
2 (dois) membros titulares e 1 (um) membro suplente.

§ 6º. Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável pela 
condução do certame será designado Pregoeiro.

Art. 5º. Nos termos do art. 176, da Lei Federal nº 14.133/2021, o município terá o prazo de
6 (seis) anos, contado da data de início da vigência da citada Lei Federal nº 14.133/2021, 
para cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 4º, §3º deste decreto.

Art. 6º. Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de contratos de 
que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade municipal observará o seguinte:

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica ou técnica, 
ou
seu conhecimento em relação ao objeto contratado;

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público para 
atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de contratação; e
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III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante do agente 
com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com vistas 
a uma adequada fiscalização contratual.

CAPÍTULO III
DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Art. 7º. O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo de
racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o 
alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas 
leis orçamentárias.

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, observar-
se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 1, de 
10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

CAPÍTULO IV
DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 8º. Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar aplica-se à
aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de
soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, ressalvado o disposto no art. 
9º.
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Art. 9º. Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será opcional nos
seguintes casos:

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem nos 
limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, independentemente 
da forma de contratação;

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021;

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021;

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento,
inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a serviços contínuos.

CAPÍTULO V
DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS

Art. 10. O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e
obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor
preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios 
da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos.
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Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, 
será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os Catálogos
CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG,
do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los.

Art. 11. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município deverão ser 
de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se 
destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.

§ 1º. Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do produto 
que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o melhor preço.

§ 2º. Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de qualidade 
e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação das necessidades da
Administração municipal, conforme regulamento específico dessa administração. 

CAPÍTULO VI

DA PESQUISA DE PREÇOS

Art. 12. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, os 
parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, são 
autoaplicáveis, no que couber.
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Art. 13. Adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado, cálculo que incida sobre um 
conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o § 1º 
do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, desconsiderados os valores inexequíveis, 
inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º. A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a critério da Administração, a
média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, podendo ainda ser
utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo 
gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver
grande variação entre os valores apresentados.

§ 3º. A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente 
elevados, será acompanhada da devida motivação.

§ 4º. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em 
menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos.

Art. 14. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com 
dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro normativo, no que 
couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia.
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Art. 15. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia a 
serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos próprios, observar-se-á 
como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de 
abril de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020.

CAPÍTULO VII

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 16. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, definido pelo 
art. 6º, XXII a Lei 14.133/21, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de 
programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 
celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a elaboração do 
programa e sua implementação, no que couber, o disposto no Capítulo IV do Decreto Federal
nº 8.420, de 18 de março de 2015.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da
implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela Administração, sem
prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função de inadimplemento de obrigação
contratual, observado o contraditório e ampla defesa.

CAPÍTULO VIII

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art. 17. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços
terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a critério 
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da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela execução 
do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou 
oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo 
instrumento convocatório.

Art. 18. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência referida no art. 
26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO IX

DO LEILÃO

Art. 19. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os seguintes
procedimentos operacionais:

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita com base 
nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores mínimos para 
arrematação.

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual contará com 
o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º deste regulamento, ou,
alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame.

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre descrição dos
bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e prazo para pagamento dos
bens arrematados, condição para participação, dentre outros.

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, declarados 
os vencedores dos lotes licitados.
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§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por parte dos
licitantes.

§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma que 
assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados.

CAPÍTULO X

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO

Art. 20. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto
licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para a Administração
Pública Municipal.

§ 1º. A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, considerado
todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento da
contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.

§ 2º. Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto
ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos de contratos 
anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações
especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente previstos em
legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros.
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CAPÍTULO XI

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO

Art. 21. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na execução de
contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica.

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos §§ 3º e 4º 
do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da licitação detalhar a 
forma de cálculo da pontuação técnica.

CAPÍTULO XII

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO

Art. 22. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso disseminado 
no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, reputação, suporte, 
confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-benefício, devendo a contratação 
de licenças ser alinhada às reais necessidades do Município com vistas a evitar gastos com 
produtos não utilizados.

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de contratações de
software de uso disseminado no Município deve observar, no que couber, o disposto no
Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo
Digital do Ministério da Economia, bem como, no que couber, a redação atual da Portaria nº
778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.
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CAPÍTULO XIII

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Art. 23. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, de ações de 
equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão ser consideradas no 
edital de licitação, desde que comprovadamente implementadas, políticas internas tais como 
programas de liderança para mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens 
e mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 
equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras.

CAPÍTULO XIV

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS

Art. 24. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente de
Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta.

CAPÍTULO XV

DA HABILITAÇÃO

Art. 25. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que
prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, 
ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei 
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nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados constantes dos sistemas.

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado
prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a
devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de 
documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

Art. 26. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 
contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico-
profissional e técnico-operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o 
profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de 
serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas 
fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer 
caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para 
confirmar tais informações.

Art. 27. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e 
IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em decorrência de orientação
proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

CAPÍTULO XVI

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS
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Art. 28. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações municipais,
observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando previsto em edital, o 
disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do 
Ministério da Economia.

CAPÍTULO XVII

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 29. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de preços para
contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, sendo vedada a adoção do
sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia, bem como nas 
hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Art. 30. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços poderão ser
adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência.

§ 1º. Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida a cotação 
de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de desclassificação.

§ 2º. O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato oriundo da 
ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante na elaboração 
da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito subjetivo à 
contratação.
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Art. 31. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade promotora da
licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar aviso de intenção de 
registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros 
órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo licitatório.

§ 1º. O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante justificativa.

§ 2º. Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de participação e
decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de participação.

§ 3º. Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos participantes na
fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o quantitativo total a ser licitado.

Art. 32. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser
prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

Art. 33. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou
supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses 
institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 34. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
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II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de
1º de abril de 2021.

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV 
do caput será formalizado por despacho fundamentado.

Art. 35. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

CAPÍTULO XVII

DO CREDENCIAMENTO

Art. 36. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração pretender formar uma
rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver inviabilidade de
competição em virtude da possibilidade da contratação de qualquer uma das empresas
credenciadas.
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§ 1º. O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, que 
deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado em 
integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no referido 
documento.

§ 2º. A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as respectivas
condições de reajustamento.

§ 3º. A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 
beneficiário direto do serviço.

§ 4º. Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento convocatório
deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, desde que tais critérios
sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.

§ 5º. O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não poderá ser
inferior a 30 (trinta) dias.

§ 6º. O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 12 (doze)
meses, para ingresso de novos interessados.

CAPÍTULO XIX

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
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Art. 37. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de Interesse
observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº
8.428, de 02 de abril de 2015.

CAPÍTULO XX

DO REGISTRO CADASTRAL

Art. 38. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o sistema de
registro cadastral de fornecedores do Município será regido, no que couber, pelo disposto na
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município serão 
restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no caput deste artigo, 
exceto se o cadastramento for condição indispensável para autenticação na plataforma 
utilizada para realização do certame ou procedimento de contratação direta.

CAPÍTULO XXI

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA

Art. 39. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os particulares poderão
adotar a forma eletrônica.
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Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as assinaturas
eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por meio do uso 
de certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, 
de 23 de setembro de 2020.

CAPÍTULO XXII

DA SUBCONTRATAÇÃO

Art. 40. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista 
no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato ou 
instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para 
subcontratação.

§ 1º. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro 
grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

§ 2º. É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto, 
entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-
operacional, foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução 
de serviço, pela licitante ou contratada, com características semelhantes.
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§ 3º. No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de fabricação
própria não deve ser considerada subcontratação.

CAPÍTULO XXIII

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Art. 41. O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término
da execução;

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato
convocatório ou no contrato.

II - em se tratando de compras:

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.
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§ 1º. O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o contrato ou
instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento definitivo, podendo ser
dispensado o recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação preparada, objetos 
de pequeno valor, ou demais contratações que não apresentem riscos consideráveis à
Administração.

§ 2º. Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor aqueles
enquadráveis nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO XXIV

DAS SANÇÕES

Art. 42. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta
interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de 
autarquia ou fundação.

CAPÍTULO XXV

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 43. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto no art. 169
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta
administração para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e 
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controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os 
respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos procedimentos de 
contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das 
contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, 
efetividade e eficácia em suas
contratações.

CAPÍTULO XXVI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional
de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021:

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a 
aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua publicação no Diário 
Oficial do Município e no Diário Oficial da União, sem prejuízo de sua tempestiva 
disponibilização no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas 
local, se houver;

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a
inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade dar-se-á através de sua
disponibilização integral e tempestiva no Portal da Transparência da Prefeitura, sem prejuízo
de eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de 
Contas local, se houver;
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III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de contratação direta 
ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, eis que o Município adotará as funcionalidades atualmente disponibilizadas 
pelo Governo Federal, no que couber, nos termos deste Decreto;

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico 
integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias 
do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019.

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar procedimento
regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o modo de disputa aberto, ou 
o modo aberto e fechado, a Administração poderá, desde já, utilizar-se de sistema atualmente
disponível, inclusive o Comprasnet ou demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo
da utilização de sistema próprio.

§1º. Por se tratar de município com população inferior a 20.000 habitantes, em âmbito 
municipal, enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a 
divulgação dos atos poderá ser promovida, a critério da administração, em alternativa ao 
disposto no caput, da seguinte forma:

I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;
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II - disponibilização da versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança
de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que
não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

2º. O disposto nesse artigo ocorrerá sem prejuízo da respectiva divulgação em sítio eletrônico 
oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 45. A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento poderá editar 
normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais 
em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação.

Art. 46. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro normativo
municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste Decreto.

Art. 47. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Ibiassucê/BA, em 03 de março de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Prates
Prefeito Municipal 

Sebastião Neto Silva Brito
Secretário Municipal de Administração, 

Finanças e Planejamento
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DECRETO Nº 013, DE 03 DE MARÇO DE 2022.

Disciplina a aplicação das hipóteses de dispensa de 
licitação em razão do valor previstas no art. 75, incisos 
I e I da Lei Federal n.º 14.133/21 no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Ibiassucê/BA, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas pela Constituição da República 
Federativa do Brasil, Lei Orgânica Municipal e demais normas pertinentes;  

CONSIDERANDO que o art. 191, caput, da Lei Federal n.º 14.133/2021, faculta à
Administração, até 1º de abril de 2023, a opção de contratar diretamente de acordo com a 
Lei Federal n.º 14.133/2021 ou de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/1993, e que a opção 
escolhida deverá ser indicada, expressamente, no instrumento de contratação direta, vedada 
a aplicação combinada das referidas Leis; e 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar, neste particular, a aplicação da Lei Federal 
n.º 14.133/2021 no âmbito da Administração Pública, Direta e Indireta, do Município do 
Ibiassucê, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica determinado que a Administração Pública, Direta e Indireta, do Município do 
Ibiassucê, quando contratar diretamente por Dispensa de Licitação em Razão do Valor, 
deverá observar, a critério da autoridade, as regras do art. 24 da Lei n.º 8.666, de 1993 ou a 
previsão do art. 75, incisos I e II, da Lei Federal n.º 14.133/2021, aplicando-se, neste caso, 
todos os demais dispositivos pertinentes da referida Lei para este fim. 

Art. 2º. Competirá à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 
expedir, com o apoio da Procuradoria-Geral do Município, normas complementares para 
disciplinar a aplicação das hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 75, incisos I e 
II, da Lei Federal no 14.133/2021, incluindo a disponibilização de documentos e formulários 
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padronizados, bem como lista de checagem de documentos, que visem a tornar os processos 
de contratação direta de que trata este Decreto mais transparentes, eficazes, seguros, 
céleres e econômicos, sobretudo para fins de aferição dos valores que atendam aos limites 
estabelecidos, nos termos do art. 75, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

Art. 3º. Competirá à Procuradoria-Geral do Município, através de seus órgãos centrais, 
uniformizar o entendimento jurídico quanto à aplicação das hipóteses de dispensa de licitação 
previstas no art. 75, incisos I e II, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e, por meio das suas 
representações nos órgãos da Administração Direta, orientar sobre esta aplicação. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. 

Gabinete do prefeito de Ibiassucê/BA, em 03 de março de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Pratas
Prefeito Municipal 

Sebastião Neto Silva Brito
Secretário Municipal de Administração, 

Finanças e Planejamento
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DECRETO Nº 014, DE 03 DE MARÇO DE 2022

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens 
de consumo adquiridos para suprir as demandas das 
estruturas da administração pública municipal nas 
categorias de qualidade comum e de luxo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, DECRETA:

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º. Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 
demandas das estruturas da administração pública municipal nas categorias de qualidade 
comum e de luxo.

Definições

Art. 2º. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 
identificável por meio de características tais como:

a) ostentação;
b) opulência;
c) forte apelo estético; ou
d) requinte;

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada elasticidade-
renda da demanda;

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 
critérios:

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no prazo 
de dois anos;
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b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou com 
perda de sua identidade;

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à deterioração 
ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 
características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à 
essência do bem principal; ou

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou matéria 
intermediária para a geração de outro bem; e

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da quantidade 
demandada e a variação percentual da renda média.

Classificação de bens 
Art. 3º. O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, conforme 

conceituado no inciso I do caput do art. 2º:
I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do bem, 

principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem; e
II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao longo do 

tempo, em função de aspectos como:
a) evolução tecnológica; 
b) tendências sociais; 
c) alterações de disponibilidade no mercado; e
d) modificações no processo de suprimento logístico.

Art. 4º.  Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado na 
definição do inciso I do caput do art. 2º:

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum 
de mesma natureza; ou

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão 
ou da entidade.

Vedação à aquisição de bens de luxo

Art. 5º. É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 
nos termos do disposto neste Decreto. 
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Bens de luxo na elaboração do plano de contratação anual

Art. 6º. As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com as 
unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos documentos de 
formalização de demandas antes da elaboração do plano de contratações anual de que trata 
o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo de 
luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de demandas 
retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição dos bens demandados.

Normas complementares

Art. 7º.  O Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento poderá 
editar normas complementares para a execução do disposto neste Decreto.

Vigência

Art. 8º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito de Ibiassucê/BA, em 03 de março de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Pratas
Prefeito Municipal 

Sebastião Neto Silva Brito
Secretário Municipal de Administração,

Finanças e Planejamento
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DECRETO Nº 015, DE 03 DE MARÇO DE 2022.

Disciplina a designação de agentes públicos 
responsáveis pela condução de processos de 
licitação e contratação direta no âmbito dos órgãos e 
entidades vinculadas à Prefeitura Municipal de 
Ibiassucê/BA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas pela  Constituição da República 
Federativa do Brasil, Lei Orgânica Municipal e demais normas pertinentes;  

D E C R E T A: 

Art. 1º. Para fins de cumprimento da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, deverão ser
designados agentes públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e 
contratação direta no âmbito dos órgãos e unidades vinculadas a Prefeitura Municipal de 
Ibiassucê.

Art. 2º.    A designação de que trata o artigo antecedente será feita em conformidade com o 
art. 7º da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo os agentes públicos preencherem os
seguintes requisitos:

I. sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes
da administração pública;
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II. tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível 
ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e
mantida pelo poder público; e

III. não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da
administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, atéo
terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§1º Nas designações de que trata o caput deste artigo deverá ser observado o princípio da 
segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação
simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de
ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§ 2º. O disposto no caput e § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos,também
se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração.

Art. 3º. A licitação será conduzida por Agente de Contratação, agente público designado, 
preferencialmente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros
permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da
licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades 
necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

§ 1º. O Agente de Contratação será auxiliado por Equipe de Apoio composta por, no mínimo, 
3 (três) agentes públicos, sendo 2 (dois) membros titulares e 1 (um) membro suplente.

§ 2º. Para a condução de licitação na modalidade diálogo competitivo, de que trata o art. 32 
da Lei Federal nº 14.133/2021, será designada comissão de contratação composta de, pelo
menos, 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros 
permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento 
técnico da comissão, os quais assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de
atividades que possam configurar conflito de interesses.
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§ 3º. Nas contratações diretas, abrangendo as dispensas e inexigibilidades de licitação, os 
agentes públicos indicados no caput e § 1º deste artigo constituirão Comissão de
Contratação, sob a presidência do primeiro, com atribuições de condução dos respectivos
processos em todas as suas fases.

Art. 4º. No caso de licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente decontratação
poderá ser substituído por Comissão Especial de Contratação formada por, nomínimo, 3 (três)
membros, observados os requisitos previstos no art. 2º deste decreto.

Parágrafo único. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja
rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, 
serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos
responsáveis pela condução da licitação.

Art. 5º. Nos processos licitatórios na modalidade “Pregão” o Agente de Contratação será 
denominado “Pregoeiro”.

Art. 6º. O acompanhamento e fiscalização dos contratos firmados pelos órgãosmunicipais 
serão realizados por um ou mais fiscais, designado na forma prevista no art. 117, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los
com informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º. Caberá ao fiscal do contrato, designado na forma do caput, o recebimento provisóriodo 
objeto contratado, na forma prevista no art. 140, incisos I, “a”, e II “a” da Lei Federal nº
14.133/2021.

§ 2º. O recebimento definitivo do objeto contratado será realizado por servidor ou comissão 
designada na forma prevista no art. 140, incisos I, “b”, e II “b” da Lei Federal nº 14.133/2021.
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Art. 7º. Os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno deverão prestar
assistência ao agente de contratação e respectiva equipe de apoio, ao funcionamento das
comissões de contratação e à atuação de fiscais de contratos de que trata este decreto.

Art. 8º. Nos termos do art. 176, da Lei Federal nº 14.133/2021, o município terá o prazo de
6 (seis) anos, contado da data de início da vigência da citada Lei Federal nº 14.133/2021, 
para cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 2º e no caput do art. 3º, deste decreto.

Art. 9º. Este decreto se aplica às licitações e contratações diretas realizadas ao amparo da
Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário

Gabinete do prefeito de Ibiassucê/BA, em 03 de março de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Pratas
Prefeito Municipal

Sebastião Neto Silva Brito
Secretário Municipal de Administração,

Finanças e Planejamento
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MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ - BA, inscrito no CNPJ sob nº 
13.676.986/0001-66, e FASITEC DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA –
ME, inscrita no CNPJ nº. 00.483.195/0001-78,

SIGNATÁRIOS: Francisco Adauto Rebouças Prates, Prefeito e Marco Aurélio 
Pavan, sócio administrador; 
OBJETO: Termo de Cooperação Técnica, não onerosa, objetivando a 
operacionalização da gestão e controle das consignações em folha de pagamento. 
FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8.666/93. 
VALOR: SEM ÔNUS financeiro. 
VIGÊNCIA: O presente termo vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura. 

Ibiassucê, 17 de março de 2022. 

Francisco Adauto Rebouças Prates Prefeito
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Portarias
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

AVISO 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-03/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022 

 

O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no 

CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, de acordo o disposto na Lei nº 10.520/02, e, 

subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94 e Lei 

Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas 

e redações aplicáveis, torna público que realizará no dia 04/04/2022, às 09h, no Setor de 

Licitações e Contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal, com endereço na Praça 

da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, o PROCESSO 
LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 001-03/2022, do tipo MENOR 
PREÇO por Lote com fito específico de realizar Contratação de empresa para prestação 
de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis 
com Fornecimento de um sistema informatizado, via internet e celular, para atender 
as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município, conforme 

objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. 

 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Malhada de 

Pedras pelo endereço www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa 

Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód. “901851”. O edital e outros anexos estão 

disponíveis para download no Licitações-e. 

 

 

 

 

Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito 
  

Editais
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-03/2022 
 

- REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, 

Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 10.024/2019 e demais normas e redações 

aplicáveis. 

 

- MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 001-03/2022 

 

- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 079/2022 

 

- UNIDADE(S) INTERESSADA(S):  
GABINETE DO PREFEITO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

- TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – Global 

 

- FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA 

 

- SESSÃO PÚBLICA: 
 

DATA: 04/04/2022  HORA: 09h 
 

1) LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de 

tecnologia da informação, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br 
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

acessando o link de Licitações, identificador “901851”, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “licitação-e”, constante 

da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pela Pregoeira Josiane 
Gonçalves Santana com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da Portaria 

nº 115/2022. 

 

2) Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): Setor 

de Licitações e Contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal, com endereço na 

Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000. 

 
3) Início de Acolhimento de propostas: 22/03/2022 a partir das 17h 

 

4) Recebimento das propostas: 22/03/2022 a partir das 17h até 04/04/2022 às 08:30h. 

5) Abertura das propostas: 04/04/2022 às 08:30h 

6) Início da sessão de disputa de preços: 04/04/2022 às 09h 

 

7) OBJETO 
7.1. Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis 
com Fornecimento de um sistema informatizado, via internet e celular, para atender 
as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município, conforme 

especificações constantes nos Anexos deste Edital. 

7.2. As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, o 

fornecimento dos itens constantes do Anexo I.  
7.3. A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes 

na Minuta do Contrato de Fornecimento, Anexo V deste Edital. 

 

8) FUNDAMENTO LEGAL 
8.1. A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, Lei nº 10.520/02, Lei n° 

8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 

10.024/2019 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e 
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os princípios de Direito Público, 

suplementados pelos preceitos de Direito Privado. 

8.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

9) DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
9.1. Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o 

Banco o Brasil (www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação 

contidas neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao 

objeto licitado, e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus 

Anexos. 

 

9.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas 

temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as 

declaradas inidôneas, na forma da Lei nº 8.666/93. 

 

9.3. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 

condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 

representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme 

Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. 

 

9.4. Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo 

em Diário Oficial do Município - www.malhadadepedras.ba.gov.br à disposição dos 

interessados, os quais poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na 

Divisão de Compras na sede desta Prefeitura de Segunda a Sexta das 08h às 12h e no site 

www.licitacoes-e.com.br. Outras informações sobre a licitação serão prestadas pela 

Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e Contratos, nos mesmos locais e 

horários, pelo Tel.: (77) 3449-2120. 

 

10) CREDENCIAMENTO 
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

10.1. O credenciamento do Licitante será realizado através do Banco do Brasil após a 

formalização do pedido e da entrega da documentação necessária; 

10.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal 

intransferíveis, com validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-

e.com.br) e funcionará como assinatura eletrônica, implicando em responsabilidade legal e 

na presunção de sua capacidade para a realização das transações inerentes a este pregão 

eletrônico, validando todos os atos praticados; 

10.3. Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de 

RG e CPF do outorgado, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos 

os demais atos e operações no sistema; 

10.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, 

acompanhado de RG e CPF do representante legal, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

10.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão; 

10.6. Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo Tel.: 

0800 729 0500 ou pelo e-mail: licitacoes@bb.com.br. 

 

11) DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
11.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-

e.com.br), concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa 

de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados através de 

link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que 

adotar esse procedimento. 
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

11.2. Arquivos os quais a Pregoeira e Equipe de Apoio não conseguir fazer o download por 

estarem corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, 

sem prejuízo para a Administração, uma vez que, inviabiliza a análise dos mesmos, 

impossibilitando seu julgamento quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: 

As licitantes deverão dar preferência por anexar documentos da Habilitação em arquivos 

unificados com vários documentos diferentes reduzindo ao máximo o número de 

documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de vários arquivos no 

formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será utilizada 

como critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade 

aos operadores do sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação 

dos vencedores dentro do Sistema). 

11.2.1. A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por 

seu representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, 

devendo conter todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade 

inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, sendo desclassificada 

a proposta de preços inicial que não atender a estes critérios. 

11.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

11.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006.  

11.5. Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o Licitante deverá 

manifestar em campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas neste Edital. 

11.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

11.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

11.8. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

11.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

12) DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
12.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

12.1.1. Valor total do item; 

12.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou 

de garantia. 

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

12.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

12.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

12.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas municipais, quando participarem de licitações públicas; 

12.5.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para 

a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do Art. 71, IX, 

da Constituição Federal; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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13) DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
13.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que: não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

13.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

13.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

13.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

13.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira 

e os licitantes. 

13.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

13.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

13.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado. 

13.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

13.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser R$ 1,00 (um real). 
13.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

13.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 
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13.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 

02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

13.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

13.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
13.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada ao 

Banco do Brasil S.A.; 

13.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 

do sistema. 

13.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

13.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

13.17. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

13.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

13.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos. 

13.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
13.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 

e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 
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primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto no Art. 44 e Art. 45, da Lei Complementar 

nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015. 

13.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

13.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

13.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

13.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

13.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação 

ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 

propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

13.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

13.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

13.29. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
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13.30. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) 

dias úteis, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

13.31. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

 

14) DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

14.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

14.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), 

ou que apresentar preço manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida 

no Art. 48, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

14.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

14.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que ofertem probabilidade de certeza à suspeita. 

14.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas 

de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

14.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 
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14.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela 

Pregoeira em até 24h do recebimento do pedido de prorrogação. 

14.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

14.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

14.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando na caixa 

eletrônica de troca de mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade. 

14.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

14.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

14.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

14.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, caso do Edital constar essa exclusividade, será verificado pelo sistema, em 

caso de eventual ocorrência do empate ficto, conforme o previsto no Art. 44 e Art. 45, da 

Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

14.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

15) DA HABILITAÇÃO 
15.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
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sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

15.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br) 

15.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do Art. 12, da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

15.1.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

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

15.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

15.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto no Art. 44 e Art. 45, da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

15.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica. 

15.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas sob pena de inabilitação. 

15.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

15.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

15.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

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

somente em nome da matriz. 

15.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

15.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

15.7.1. Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se 

tratando de pessoa física); 

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas 

Jurídicas, tratando- se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de Art. 107, da Lei nº 

5.764/1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir; 

f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI, emitido pela Receita 

Federal do Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual – MEI. 

 

15.7.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação 

dos seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
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b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede 

ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

do certame;  

c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando 

for o caso, da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, 

mediante Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União expedida pela Secretaria da Receita; 

e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o 

Fundo de Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

15.7.3. Qualificação Econômica: Será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

Pessoa Jurídica. 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta 

Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado 

por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 

apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do balanço 

ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a 

demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 

registrados na Junta Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores 

Individuais). 

 

15.7.4. Qualificação Técnica: Será comprovada através da apresentação dos seguintes 

documentos: 
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a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação 

de pelo menos 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado. 

15.7.5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao Art. 7°, 

XXXIII, da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei 

Estadual nº 9.433/05, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de 

menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo 

IV deste Edital. 

15.7.6. Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente 

identificado, de que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar 

com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, 

direta ou indireta e que é cumpridora de todas as exigências legais impostas pela legislação 

vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência deste Edital. 

15.8. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos 

benefícios previstos nos capítulos V e VI da referida Lei, é necessário, à época do 

credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos para classificação 

como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI. 

15.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

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

15.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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15.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 

ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

15.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

15.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

15.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto no Art. 44 e Art. 45, da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

15.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.  

15.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

16) DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema 

Licitações-e no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante 

for Declarada Vencedora no sistema eletrônico e deverá: 

16.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
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16.1.2. Conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para 

contato, banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

16.1.3. Conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, 

bem como, a garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em 

consonância com o conteúdo do Termo de Referência. 

16.1.4. Constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com 

o Município. 

16.1.5. O descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência 

a desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora. 

16.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for 

o caso. 

16.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

16.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (Art. 5º, da Lei nº 8.666/93). 

16.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

16.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

16.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

16.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

16.7. A PROPOSTA READEQUADA será feita pela empresa após a sessão de 
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:  
16.7.1. Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual 

de redução ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item; 
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16.7.2. Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem 

poderá, a empresa vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do 

lote em detrimento de outros. 

16.7.3. A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na 

etapa de lances para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de 

cada lote/item. Mas não poderá ser maior do que o lance vencedor do lote/item. 

 

17) DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
17.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer 

pessoa poderá encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão. 

17.1.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do 

Pregão, que deverá ser encaminhado por escrito em atenção da Pregoeira. 

17.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame. 

17.2. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, imediatamente 

posteriores ao ato de declaração do vencedor 

17.3. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

17.3.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

17.3.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

17.3.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail: 

licitacoes.malhadadepedras@gmail.com ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico ou 
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por meio do e-mail: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com em outros 03 (três) dias úteis, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento. 

17.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

17.6 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto 

à licitante vencedora. 

17.7. A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no site do 

Diário Oficial do Município (www.malhadadepedras.ba.gov.br), passando a valer para todos 

os efeitos à partir da data da publicação. 

 

18) DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
18.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

18.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

18.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, §1º, da Lei 

Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

18.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

18.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat), e-mail, ou, ainda, 

telefone, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

18.2.2. A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no Banco do Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
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19) DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
19.1. Não havendo manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à 

empresa vencedora para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

19.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, 

homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 

19.3. A homologação e a adjudicação do objeto não implicarão direito à contratação. 

 

20) DA CONTRATAÇÃO 
20.1. A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) 

dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual 

período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo comparecer à Divisão de 

Licitações e Contratos, Praça da Bandeira, nº 07, centro, na cidade de Malhada de Pedras, 

Bahia. 

20.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha 

poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador 

com poderes expressos.  

20.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas 

subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das 

condições de habilitação, procedendo à contratação. 

20.4. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e 

será emitido para o CNPJ informado na proposta de preços. 

20.5. A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por 

escrito, nas mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e 

Trabalhista da Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 

licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 
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autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por 

tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 

será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 

em vigência, sob a pena de a contratação não se realizar. 

20.6. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 

contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das 

condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 

suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 

podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

20.7. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que se trata o item 22.5, alínea (a) ou se recusar a assinar 

o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova 

sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

20.7.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, 

contados da divulgação do aviso por publicação no Diário Oficial do Município. 

20.8. O contrato será celebrado com duração de 02 (dois) meses contados da data de sua 

assinatura. 

20.8.1. A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação 

da Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao 

Departamento de Licitações e Contratos para assinatura do instrumento contratual. 

 

21) DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
21.1. As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, terão todos os direitos e 

deveres observados pela Lei Complementar n° 123/06. 
21.2. As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, deverão apresentar uma 

declaração, conforme modelo Anexo VI. 
 

22) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO E PRAZO 
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22.1. O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado no Município de Malhada de 

Pedras, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora 

estipulada, mediante requisição emitida pela Divisão de Compras ou por outros oficialmente 

autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma: 
a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma imediata, devendo a contratada 

entregar, na Sede do Município de Malhada de Pedras, os materiais solicitados num prazo 

de até 30 (trinta) dias corridos após a solicitação, independentemente da quantidade 

solicitada. Obs.: A Montagem/Instalação dos Equipamentos no local que serão destinados 

é de responsabilidade da empresa contratada que fornecê-los. 

b) As Autorizações de Fornecimento poderão ser realizadas via e-mail ou outro meio que a 

Contratante achar conveniente, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar o não 

recebimento das Autorizações de Fornecimento. 

22.2. Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão 

das Secretarias requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta. 
 

22.3. O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas 

vias efetuado e após atestado de recebimento da seguinte forma: 
 

22.4. As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias. 
 

- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material e 

cumprimento de todas as exigências estipuladas neste Edital. 

 

22.5. As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos: 

 

Dotação Orçamentária: 
 
PODER:  
2 Poder Executivo  
ÓRGÃO:  
3000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS  
6000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MALHADA DE PEDRAS 
7000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DE PEDRAS 
8000 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DE PEDRAS 
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SECRETARIA:  
02000 GABINETE DO PREFEITO  
06000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
09000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE 
10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
05000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
07000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
UNIDADE:  
020101 GABINETE DO PREFEITO 
060101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
090101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE 
100101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
050101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
070101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
080101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
PROJETO/ATIVIDADE: 
2.004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 
2.006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO 
2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
2.078 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA 
2.096 ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN. 
2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
URBANO 
2.075 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO – CIDE 
2.026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 
2.030 MANUTENÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 
2.104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 
2.105 FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO 
2.011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2.012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) 
2.014 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
2.121 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 
2.130 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 
2.131 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 
2.134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
2.067 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA 
2.069 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
2.070 BLOCO DE GESTÃO DO SUS 
2.100 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM SAUDE 
2.145 MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 
2.022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.071 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 
2.072 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
2.074 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD 
2.136 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 
2.137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS 
2.138 AÇÕES DO IGD – SUAS 
2.146 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 
 

23) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 

(duas) vias, e serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela 

Secretaria responsável pelo objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

do pagamento;  

b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os 

representantes legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à 

CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações 

legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor contratual, a 

CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias corridos; 

c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 

compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos 

eventuais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros 

afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de 

solidariedade; 

d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados 

à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou 

imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou 

empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos 

serviços, objeto deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus 

subcontratados; 

f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela 

Fiscalização da CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do 

prazo final. 

23.1. A CONTRATADA ainda deverá: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 
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b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao 

fornecimento dos produtos objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não 

prevista neste, tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus 

adicionais para a Contratante; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, 

incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita 

execução do objeto desta licitação; 

d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços 

disponibilizados nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária 

ou subsidiariamente por esses pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da 

empresa contratada; 

e) Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que 

envolva o nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização. 

f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

envolvam a Contratada, independentemente de solicitação; 

g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 

causa; 

h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, 

bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria 

Contratante. 

i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos 

recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados; 

j) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 

prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 

relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 
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k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos produtos 

contratados se realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua 

inteira responsabilidade; 

l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93; 

m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista 

no Art. 77, da Lei n° 8.666/93. 

 

24) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do 

Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto 

ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme Art. 61, §1º, da 

Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações; 

b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do 

presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 

execução do objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e 

administrativamente o mesmo; 

d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e 

administrativos, necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do 

contrato. 

 

25) DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO 
25.1. O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das 

Leis 10.520/02 e 8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato 

Anexo V deste Edital. 
25.2. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do 

objeto e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia 

será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades 

apontadas. 
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25.3. A entrega será realizada ao Servidor da Secretaria de Responsável que receber o 

material, que realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do 

Edital. 
25.4. A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de 

Responsável. 
25.5. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à 

contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 
 

26) REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO 
26.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

27) RESCISÃO 
27.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas na Lei nº 8.666/93. 

27.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos 

casos enumerados na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. 

27.3. Quando a rescisão ocorrer com base com base no Art. 78, I a XI, da Lei nº 8.666/93, 

sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido.  

27.4. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses 

previstas no Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

 

28) DAS PENALIDADES 
28.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 

8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no 

Art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em Processo Administrativo. 

28.2. Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte 

sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e 

criminais, após o prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o 

contraditório. 
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28.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento 

no Cadastro Único de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras, pelo 

prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando: 
a) Não celebrar o contrato; 

b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento na execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta de preço; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo, desacato à Pregoeira e aos participantes do certame; 

h) Cometer fraude fiscal; 

i) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências 

deste Edital; 

j) Entregar produto em desacordo com a nomenclatura do produto e o nome do fabricante 

contidos na proposta; 

k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam. 

28.4. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as 

seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções 

civis e criminais, após o prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o 

contraditório: 

28.4.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

28.4.2. Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos 

prazos abaixo definidos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 

05 (cinco) dias, desistência na entrega do material; 

b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos 

objeto do contrato; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota 

de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 

fornecimento dos produtos; 
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d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho 

ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos 

objeto do contrato. 

28.4.3. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do 

contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal; 

b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do 

prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 

estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 

d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia 

comunicação à administração: multa de 10% a 20%; 

e) adulterar ou alterar substâncias e características física, química ou biológica dos 

produtos objeto do contrato: multa de 20%; 

f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, do produtos objeto do contrato falsificado, 

furtado, deteriorado, ou danificado: multa de 20%; 

g) entregar os produtos objeto do contrato que cause dano à saúde, tais como infecções, 

intoxicações, devidamente comprovada: multa de até 20%. 

28.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas. 

28.6. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 

Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 

contratações no âmbito do município até o comprimento de penalidades que lhe foi imposta. 

28.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública 

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada. 

28.8. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 

(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após 
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prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 

cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Administração. 

28.9. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá 

recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou 

responderá pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente. 

28.10. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e 

depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 

Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato. 

28.11. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

28.12. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 

vista do processo. 

 

29) DOS ANEXOS 
29.1. Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:  

a) Anexo I - Proposta de Preços; 

b) Anexo II - Modelo de Procuração (credencial); 

c) Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação; 

d) Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor; 

e) Anexo V - Minuta de Contrato; 

f) Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte; 

g) Anexo VII - Termo de Referência. 

 

30) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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30.1. As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
30.2. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a 

Pregoeira, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à 

divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

30.3. A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, 

procedendo o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, 

bem como promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta. 

30.4. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais 

constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do 

procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 
30.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da 

Comarca de Malhada de Pedras, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

30.6. Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no 

site: www.licitacoes-e.com.br. 

30.7. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

30.8. Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados 

no Diário Oficial do Município. 

30.9. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. 

30.10. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 

até 01 (um) dia útil à data fixada para o recebimento das propostas. 

30.11. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 
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30.12. Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário 

de expediente comercial (08h às 12h), junto ao Setor de Licitações e Contratos ou através 

do endereço: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com, sendo que o licitante, deve entrar 

em contato com a Pregoeira através do telefone (77) 3449-2120 para confirmação do 

recebimento do e-mail. 

30.13. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com 

observância da legislação em vigor, Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93, Lei Complementar 

nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 10.024/2019 e demais normas e 

redações aplicáveis. 

 

31) FORO 
31.1. As partes elegem o Foro da cidade de Malhada de Pedras, que prevalecerá sobre 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da licitação, não resolvidas na esfera administrativa. 

 

Malhada de Pedras, 22 de Março de 2022. 
 
 
Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-03/2022 
ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

FORNECEDOR:  CNPJ:  
ENDEREÇO:  CEP:  
MUNICÍPIO:  ESTADO:  
DATA: 04/04/2022 EMAIL:  TEL.:  

 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT TOTAL 

1 123.000 LT GASOLINA COMUM R$ 7,95 R$ 977.850,00 
2 150.000 LT ÓLEO DIESEL COMUM S-

500 
R$ 7,02 R$ 1.053.000,00 

3 160.000 LT ÓLEO DIESEL S-10 R$ 7,10 R$ 1.136.000,00 
4 10.000 LT ETANOL R$ 5,40 R$ 54.000,00 

Valor Total Dos Combustíveis R$ 3.220.850,00 
Taxa Administrativa – 0,90% R$ 28.987,65 

Valor Total dos Combustíveis + Taxa Administrativa R$ 3.249.837,65 
 

1) O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços, em rigorosa conformidade com 

as especificações do Edital e seus Anexos, com valor unitário em reais e especialmente a 

Taxa de Administração, expressa em percentual(%) com no máximo, 02 (duas) casas 

decimais, e nele deverão estar inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do fornecedor, como também fardamento, 

transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e 

equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, 

emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, incorram ou venham 

a incorrer direta ou indiretamente sobre o objeto licitado, em consonância com o Anexo I - 

Modelo de Proposta de Preços; 

2) Serão aceitas a apresentação de Taxa de Administração em percentual (%) não podendo 

ser superior a 0,90% (zero ponto noventa por cento), sendo aceita taxa igual ou abaixo de 

zero (NEGATIVA); 

3) Especificamente neste certame, PELA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE SEREM 

EFETUADOS LANCES COM VALORES NEGATIVOS NO SISTEMA LICITACOES-E DO 
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BANCO DO BRASIL, UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS PARA 

PROCESSAMENTO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS, o Licitante deverá elaborar a sua 

proposta de preços indicando a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO com duas casas decimais, 

onde o lance de valor 100 (cem) equivalerá a 0% (zero por cento). Exemplificando: a Taxa 

de Administração LIMITE de 0.90% (noventa centésimos percentuais) deverá ser lançada 

como 100,90. As taxas inferiores a ZERO serão os valores inferiores a 100, tais como: 

99,99 (0,01%), 99,50 (-0,5%), 9,45 (-0,55%) etc.; 

4) Os valores da Taxa da Administração em percentual(%) cotados deverão ser referidos à 

data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não 

devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das 

faturas; 

5) Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, 

considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar 

qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

 

6) PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE 
COMPRAS: 
a) A Prestação dos Serviços, Forma de Pagamento ocorrerão conforme exigências e 

especificações do Edital e seus Anexos; 

b) A prestação dos serviços será de acordo com a necessidade da Administração Municipal, 

nas quantidades ora estipulada, após a emissão da Autorização de Prestação de Serviços 

que pode ser encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail nesta 

proposta de preços, ficando a critério da Administração a escolha de um dos dois meios de 

comunicação que lhe convir. 

 

7) FORMA DE PAGAMENTO: - Em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega, 

montagem, instalação do equipamento e treinamento do servidor que vai operar o 

equipamento, quando for o caso; 

 

8) FORMA DE ENTREGA: Entregar conforme solicitação da Contratante; 
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9) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

 

Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da 

empresa declaro ter tomado conhecimento de todas as condições referente ao 

fornecimento dos materiais/equipamentos objeto do Pregão Eletrônico nº 001-03/2022, e 

que possuo toda a estrutura (materiais, equipamentos, máquinas, pessoal especializado) 

necessária para a execução do objeto licitado. Assim sendo, me comprometo a cumprir 

fielmente conforme valores propostos na Planilha Orçamentária apresentada acima e as 

condições estipuladas nos itens relacionados acima e todas as demais condições prevista 

no presente Edital de Licitação e ainda cumprir todas as normas regulamentares para a sua 

prestação. 

 

..........................................., ........ de .................................. de 20....... 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-03/2022 
ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO 
CERTAME 

 

 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)...................., 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cédula de Identidade n°.............., 

inscrito no CPF sob n°........, residente e domiciliado na, como nosso mandatário, a quem 

outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório 

indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, 

contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, etc). 

 

 

 

 ___________________,____ de ____________ de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-03/2022 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. 

 

___________________,____ de ____________ de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-03/2022 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
 

 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no Art. 7°, XXXIII, da 

Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei n° 8.666/93, que não empregamos 

menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

 

( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

___________________,____ de ____________ de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-03/2022 
ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO Nº 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS E ...................................................................... 
 

O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede 

na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrito no 

CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o 

Sr. Carlos Roberto Santos da Silva, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa 

_______________________________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no 

CNPJ nº ............................, com sede na .................................., Bahia, representado neste 

ato pelo(a) o(a) Sr.(a)........................., aqui denominada CONTRATADA, com base nas 

disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, 

Lei nº 10.520/02, e no Pregão Eletrônico nº 001-03/2022, resolvem celebrar o presente 

Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, o Contratação de empresa 
para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição 
de Combustíveis com Fornecimento de um sistema informatizado, via internet e 
celular, para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do 
Município, conforme especificações constantes no Edital da Licitação na Modalidade 

Pregão Eletrônico nº 001-03/2022 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente 

contrato é de Fornecimento de Materiais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de 

R$ ....................... (...........................................................), devendo o pagamento ocorrer 
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mediante apresentação de Nota Fiscal e Recibo, após a Secretaria Responsável atestar a 

entrega dos produtos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 

09 (nove) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento. 

Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, do Edital, são estimativos 

e representam a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do 

contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para 

pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir 

especificada: 

 
PODER:  
2 Poder Executivo  
ÓRGÃO:  
3000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS  
6000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MALHADA DE PEDRAS 
7000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DE PEDRAS 
8000 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DE PEDRAS 
SECRETARIA:  
02000 GABINETE DO PREFEITO  
06000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
09000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE 
10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
05000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
07000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
UNIDADE:  
020101 GABINETE DO PREFEITO 
060101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
090101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE 
100101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
050101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
070101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
080101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
PROJETO/ATIVIDADE: 
2.004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 
2.006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO 
2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
2.078 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA 
2.096 ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN. 
2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
URBANO 
2.075 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO – CIDE 
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2.026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 
2.030 MANUTENÇÃO DA SECR. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 
2.104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 
2.105 FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO 
2.011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2.012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) 
2.014 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
2.121 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 
2.130 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 
2.131 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 
2.134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
2.067 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA 
2.069 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
2.070 BLOCO DE GESTÃO DO SUS 
2.100 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM SAUDE 
2.145 MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 
2.022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.071 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 
2.072 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
2.074 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD 
2.136 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 
2.137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS 
2.138 AÇÕES DO IGD – SUAS 
2.146 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 
 

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração 

do contrato, indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o 

valor correspondente. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de 

qualquer das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções 

cabíveis e multa equivalente estipuladas no instrumento convocatório (Das Penalidades). 

 

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato 

enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei 

nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 

CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, 

sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, 

além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 
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CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente 

contrato dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na 

legislação brasileira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 

independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001-03/2022, seus 

Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a 

Lei nº 8.666/93, inclusive nos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações: 
Obrigações da Contratante: 
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume; 

b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 

contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas; 

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de 

preços da contratada. 

Obrigações da Contratada: 
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os 

interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no 

ato convocatório; 

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade 

constatada; 

c) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. 
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Obs.: A Montagem/Instalação dos Equipamentos no local que serão destinados é de 

responsabilidade da empresa contratada que fornecê-los. 

d) Atender todas as Ordens de Fornecimento, não podendo em hipótese alguma a empresa 

alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento: 

e) Paralisação por falta de pagamento; 

f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93; 

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à 

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras; 

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista 

no Art. 77, da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61, da Lei nº 8.666/93, o presente 

contrato refere-se ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001-03/2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, fica 

designado o Sr. ...............................................,   ocupante   do   cargo   

...........................................,   como   representante   da Contratante para Gestão e 

Fiscalização do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Malhada de 

Pedras, para dirimir qualquer dúvida. 

 

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 

 

Malhada de Pedras, ......... de ..................... de 20...... 

 

___________________________________________ 
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Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito 
 

______________________________________ 

Empresa Contratada  
 

Testemunhas: 

 

CPF: 

 

CPF:  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-03/2022 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 001-03/2022, declaro, sob as 

penas da lei, que a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006, em 

especial quanto ao seu Art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 

nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007. 

 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do Art. 3°, § 4°, da 

Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de 

eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 

regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

 

 

___________________,____ de ____________ de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 

 

 

OBSERVAÇÃO: 
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura 

da sessão quando do credenciamento dos licitantes. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-03/2022 
ANEXO VII 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1) OBJETO 
Procedimento licitatório objetivando a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis 
com Fornecimento de Cartão eletrônico com chips, para atender as necessidades da 
Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município, através de rede de 

estabelecimentos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e 

integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico EM LOTE ÚNICO. 

1.1. LOTE ÚNICO - Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, 

gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis com Fornecimento de Cartão 

eletrônico com chips, para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas 

Pesadas do Município, pelo período inicial de 09 (nove) meses, podendo ser prorrogado a 

critério da Administração. 

 

2) JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA 
2.1. A realização do Pregão Eletrônico, contemplando a Contratação de empresa para 

prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de 

Combustíveis com Fornecimento de Cartão eletrônico com chips, para atender as 

necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município, justifica-se, entre 

outros, pelos seguintes aspectos: 

a) O abastecimento é garantido com a utilização do cartão eletrônico em diversos postos 

credenciados, possibilitando uma maior flexibilidade a ampliando os pontos de 

abastecimento. 
b) Esta licitação também atende aos princípios da eficiência e economicidade, 

considerando que a cada majoração de preços, não se faz necessário um reequilíbrio 

econômico do contrato. 

c) Assegurar a operacionalidade e a confiabilidade na compra de combustível/lubrificantes. 
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3) DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação dos serviços será realizada 

em todo o Território do Estado da Bahia, conforme regiões e Municípios elencados no Edital 

de Licitação. 

 

4) DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: Os serviços prestados serão gerenciados e 

fiscalizados por representantes do CONTRATANTE, que poderão exigir da CONTRATADA, 

a qualquer tempo, esclarecimentos, demonstrações e documentos que comprovem a 

regularidade do contrato. 

 

5) DO CUSTO ESTIMADO: Para a contratação dos serviços de gerenciamento do 

abastecimento, fornecimento de cartões de combustível e manutenção da frota do 

Município de Malhada de Pedras, foi realizado estudo analítico com base nos valores 

dispendidos atualmente e, levando em conta os aumentos sucessivos nos preços dos 

combustíveis de acordo Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – 

ANP, bem como pesquisas de preços realizado pelo setor de compras, chegou-se à 

conclusão de que o valor global estimado atualmente é de R$ . Saliente-se que esses 

valores são definidos a título de provisão, assim o dispêndio é variável e ocorre conforme 

o consumo mensal de combustíveis, até os limites descritos anualmente. 
 

6) DA DESCRIÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços objeto deste termo de 

referência abrangem a administração e gerenciamento do fornecimento de cartões de 

combustíveis para abastecimento de combustíveis da frota do Município de Malhada de 

Pedras. Para tanto haverá a implantação e operação pela contratada de um Sistema 

Tecnológico Integrado, via internet, que viabilizará o gerenciamento e o pagamento dos 

serviços de abastecimento de combustíveis junto a rede de credenciados. Os veículos terão 

cartão eletrônico. Cada condutor terá sua identificação validada através de uma senha 

pessoal, durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos de 

abastecimento credenciados. Para tanto, deverão ser disponibilizados logins e senhas de 

acesso ao sistema para o gestor/fiscal do contrato. A contratada deverá disponibilizar 

métodos e uma solução que iniba e identifique com agilidade a falha de segurança nas 
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eventuais utilizações não autorizadas. As atividades de gerenciamento do abastecimento 

de combustíveis deverão conter: 

6.1. Sistema tecnológico para processamento de informações, através da Internet, com 

acesso ao Setor de Transportes/Secretaria Municipal de Administração do Município de 

Malhada de Pedras; 

6.2. Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela Internet ao Município 

de Malhada de Pedras; 

6.3. Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de 

abastecimento executados na rede credenciada; 

6.4. Rede credenciada de postos, equipados para aceitar todas as transações do sistema 

tecnológico da CONTRATADA, nas Regiões elencadas; 

6.5. Sistema de gerenciamento integrado, ao qual terá acesso a Secretaria de 

Administração do Município de Malhada de Pedras e que possibilitará a emissão dos 

seguintes relatórios: 

6.5.1. Extrato analítico/sintético contendo todos os abastecimentos, individualmente 

discriminados por veículo, apresentando gráfico e tabelas comparativos entre veículos, bem 

como data, hora, local e quilometragem no momento em que foram efetuadas as 

operações; 

6.5.2. Consolidação mensal da quantidade de veículos que efetuaram abastecimento; 

6.5.3. Ranking de despesas (maiores consumos) por veículo ou qualquer outro filtro 

disponível no sistema; 

6.5.4. Relatórios comparativos entre veículos ou qualquer outro, desde que haja informação 

disponível no sistema da CONTRATADA; 

6.5.5. Relatório de Composição da Frota que permitirá ao Gestor identificar a quantidade 

total de veículos cadastrados no Sistema, possibilitando a classificação de diferentes 

formas, seja por fabricante, modelo, versão ou ano de fabricação; 

6.5.6. Relatório de Histórico de Frota que listará todas as operações realizadas por um 

veículo ou por todos os veículos do Município de Malhada de Pedras; 

6.5.7. Relatório de Análise de Consumo de Combustível que permitirá ao Gestor avaliar, 

em um determinado período, a performance dos veículos da Frota em termos de consumo 

(km/L) de combustível; 
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6.5.8. Relatório de Histórico de Quilometragem da Frota: deverá informar a quilometragem 

percorrida por veículo da frota e o consumo de combustível, em determinado período 

definido; 

6.5.9. Relatório de Preços Praticados nos Postos Credenciados: identificará o preço por 

litro unitário dos combustíveis nos postos credenciados, que estejam dentro da faixa de 

preço de mercado; 

6.5.10. Relatórios de Utilização de Combustível, por veículo da Frota que apresentará, em 

determinado período definido, o quantitativo pormenorizado de combustível, utilizados, 

identificando inclusive o tipo de combustível e os postos credenciados nos quais os serviços 

foram utilizados; 

6.5.11. Relatório de Desvio de hodômetro, que possibilitará a verificação de eventuais 

divergências verificadas na captação da quantidade de litros abastecidos por veículo da 

Frota; 

6.5.12. Relatório de Desvio de Consumo de Combustível, que possibilitará a verificação de 

eventuais divergências verificadas na captação da quantidade de litros abastecidos por 

veículo da Frota; 

6.5.13. Relatório de Extrato de Conta portador/Conta Base, que verificará o extrato da conta 

de cada veículo da Frota e o saldo existente, a fim de acompanhar as despesas realizadas 

em um período definido; 

6.5.14. Relatório de Evolução de Despesas da Frota, que possibilitará a verificação da 

evolução de despesas da frota dentro de um determinado período. 

6.5.15. Relatório de Relacionamento Cartão X Conta Portador que possibilitará a 

identificação de cartão eletrônico correspondente ao veículo que o utiliza. 

6.5.16. Disponibilização de cartões individuais eletrônicos que viabilizam o gerenciamento 

de informações da frota, sendo um para cada veículo, mais 02 (dois) cartões extras 

(genérico/coringa) para ser utilizado em qualquer veículo que esteja à disposição do 

Município de Malhada de Pedras e com qualquer tipo de combustível); 

6.6. A Contratada desenvolverá, às suas expensas, sistema informatizado de 

gerenciamento do serviço, compatível com o ambiente seguro, via WEB, on-line, 

interligando os locais de atendimento com o Município de Malhada de Pedras. A Contratada 

deverá ainda facultar ao Município de Malhada de Pedras pleno acesso às informações do 
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sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços 

prestados, discriminados, com os respectivos custos. 

 

7) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS 
a) O valor da taxa da administração admitido para o pagamento da prestação dos serviços, 

incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados com abastecimento e prestação de 

serviços nos veículos através do sistema de gerenciamento da proponente, bem como 

sobre os valores das recargas dos cartões eletrônicos, cujos valores estimados são: 

 

FORNECEDOR:  CNPJ:  
ENDEREÇO:  CEP:  
MUNICÍPIO:  ESTADO:  
DATA: 04/04/2022 EMAIL:  TEL.:  

 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT TOTAL 

1 123.000 LT GASOLINA COMUM R$ 7,95 R$ 977.850,00 
2 150.000 LT ÓLEO DIESEL COMUM S-

500 
R$ 7,02 R$ 1.053.000,00 

3 160.000 LT ÓLEO DIESEL S-10 R$ 7,10 R$ 1.136.000,00 
4 10.000 LT ETANOL R$ 5,40 R$ 54.000,00 

Valor Total Dos Combustíveis R$ 3.220.850,00 
Taxa Administrativa – 0,90% R$ 28.987,65 

Valor Total dos Combustíveis + Taxa Administrativa R$ 3.249.837,65 
 

b) O investimento necessário à implantação do sistema, tais como: instalação dos 

equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, cartões (1ª e 2ª vias), 

credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema e treinamento 

do pessoal e fornecimento de manuais de operação (se houver), serão cobertos pela taxa 

de administração. 

 

8) FLUXO OPERACIONAL 
a) A licitante vencedora deverá disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, rede de 

postos de abastecimento credenciados e equipados para aceitar transações com os cartões 

eletrônicos, ou transações via internet, dentro do Estado da Bahia; 
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b) A(s) rede(s) credenciada(s) para abastecimento de combustível da frota, deve(m) 

contemplar, dentro do Estado da Bahia, no mínimo, as seguintes cidades: Malhada de 

Pedras, Salvador, Feira de Santana, Milagres, Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Ilhéus, 

Vitória da Conquista, Jequié, Jaguaquara, Santo Estevão, Brumado, Caetité, Bom Jesus da 

Lapa, Sta. Maria da Vitória, Correntina, sendo que na cidade de Malhada de Pedras deverá 

haver, no mínimo, 01 (um) posto de combustíveis. 

c) A discriminação da frota de veículos do Município de Malhada de Pedras será 

disponibilizada após a assinatura do contrato, a qual poderá sofrer acréscimo ou 

diminuição, acarretando alteração no consumo dos produtos ou serviços para mais ou para 

menos. Tal fato não poderá onerar a taxa de administração; 

d) O Município de Malhada de Pedras informará os limites de crédito para cada cartão, a 

fim de serem gastos com abastecimento objeto deste certame; 

e) Deverão ser repassadas ao Município de Malhada de Pedras todas as atualizações e 

alterações no sistema operacional de gerenciamento de frota de veículos utilizado pela 

licitante vencedora; 

f) A licitante vencedora deverá apresentar o credenciamento de pelo menos, uma unidade 

de fornecimento de combustíveis, lubrificantes, produtos afins e prestação de serviços, que 

esteja localizada na sede deste Município de Malhada de Pedras. 

 

9) DO CONTROLE DA SEGURANÇA DO GERENCIAMENTO 
a) O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após digitação de uma 

senha válida do usuário; 

b) O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da base 

operacional, mediante rotina/senha específica; 

c) Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

d) O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na base 

operacional; 

e) O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base 

operacional, se constatado, será considerado falha e as despesas efetivadas serão pagas 

pela empresa contratada; 
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f) Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua 

identificação validada através de senha, durante a execução de qualquer operação 

realizada na rede credenciada; 

g) A licitante vencedora deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum 

dano que inviabilize seu uso correto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Administração do Município de Malhada de Pedras; 

h) A licitante vencedora deverá atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou 

excluídos, disponibilizando, através de correspondência encaminhada a Secretaria 

Municipal de Administração do Município de Malhada de Pedras. 

 

10) DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Nos casos de defeito do Chip do cartão eletrônico, perda ou qualquer dano nos cartões, 

deverá o Município de Malhada de Pedras comunicar à empresa contratada, para que a 

mesma realize a devida substituição, no período máximo de 10 (dez) dias corridos, sem 

custo para o Município de Malhada de Pedras; 

b) Os estabelecimentos que fazem parte da rede credenciada da contratada deverão ser 

por esta reembolsados, inexistindo qualquer relação financeira entre o Município de 

Malhada de Pedras e tais prestadores de serviços; 

c) O Município de Malhada de Pedras poderá solicitar a qualquer tempo credenciamento 

de novos estabelecimentos; 

d) Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos 

serviços. Verificada qual- quer irregularidade, o Município de Malhada de Pedras poderá 

suspender a execução dos serviços ou recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à 

referida empresa, arcar com as despesas até então realizadas ou com o ressarcimento dos 

valores pagos; 

e) A licitante vencedora deverá fornecer os cartões (1ª e 2ª vias) e deixar em pleno 

funcionamento o acesso às informações, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 

a partir da data da entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pelo Setor de 

Transportes; 
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f) A empresa contratada será única e exclusivamente responsável por seus empregados, 

os quais deverão ser vinculados à mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários e recolhimento de tributos e taxas incidentes; 

g) A licitante vencedora deverá manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em 

local bem visível, a identificação de sua adesão ao sistema; 

h) A licitante vencedora deverá providenciar a imediata correção das deficiências 

apontadas pelo Município de Malhada de Pedras, quanto à operacionalidade do 

gerenciamento; 

i) A licitante vencedora deverá providenciar treinamento para todos os usuários indicados 

pelo Município de Malhada de Pedras, que utilizarão os serviços objeto desta contratação, 

num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do 

instrumento contratual; 

j) A empresa vencedora deverá disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para 

toda e qualquer comunicação entre as partes; 

k) Atender a CONTRATANTE sempre que solicitada em inclusão de travas de sistema, de 

forma a otimizar o controle de abastecimento; Deve ser possível agrupar as operações de 

gerenciamento de frota para controle de abastecimento, de forma hierarquizada, permitindo 

à CONTRATANTE representar a real estrutura organizacional da gestão de frota do 

Município de Malhada de Pedras. 

l) Deve ser possível parametrizar todos os tipos de restrições do Órgão contratante em 

todos os níveis hierárquicos aderentes, além de pôr Grupo, Centros de Custo, Tipo de 

veículo ou por veículo específico. 

m) Permitir ao Município de Malhada de Pedras a gestão financeira hierarquizada em níveis 

e subníveis, com gerenciamento financeiro para cada órgão e que permita o 

acompanhamento, a distribuição dos limites e acompanhamento de valores contingenciais 

de forma centralizada e hierarquizada de toda operação. 

 

11) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 

e que sejam compatíveis em características e quantidades solicitadas nesta licitação, para 

o lote que participará; 
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b) Declaração única em papel timbrado e assinado pelo responsável licitante, informando 

que dispõe de pessoal especializado necessário à execução do objeto licitado. 

 

12) ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
12.1. A Proposta de Preços deverá ter indicação e descrição de forma detalhada das 

características do objeto do(s) lote(s) respectivo(s) da presente licitação, em rigorosa 

conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos, com valor unitário em reais 

e especialmente a Taxa de Administração, expressa em percentual (%) com no máximo, 

02 (duas) casas decimais, e nele deverão estar inclusos todos os custos que incorram ou 

venham a incorrer sobre o objeto licitado. 

12.2. O valor da Taxa de Administração, expressa em percentual (%) com no máximo, 

02(duas) casas decimais, admitido para o pagamento da prestação dos serviços, incidirá 

sobre o montante mensal de gastos efetuados com abastecimento. 

12.3. Na formulação da proposta comercial, ocorrendo divergência entre o preço por item 

em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último; 

12.4. Os valores da Taxa da Administração em percentual (%) cotados deverão ser 

referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento 

à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o período de 

processamento das faturas; 

12.5. Serão aceitas a apresentação de Taxa de Administração em percentual (%) não 

podendo ser superior a 0,90% (zero ponto noventa por cento), sendo aceita taxa igual ou 

abaixo de zero (NEGATIVA). 

12.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, 

considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar 

qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas; 

12.7. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade 

das informações e dos documentos apresentados: 

12.8. A licitante vencedora deverá disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, rede de 

postos de abastecimento credenciados e equipados para aceitar transações com os cartões 

eletrônicos, ou transações via internet, dentro do Estado da Bahia; 
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13) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA 
13.1. As Empresas contratadas obrigam-se a implantar, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos, após a assinatura do contrato, o serviço de gerenciamento de abastecimento 

e de manutenção da frota deste Município, com o fornecimento do sistema informatizado e 

cartões eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo adicional para a 

CONTRATANTE, que habilitará os responsáveis pela autorização para aquisição de 

produtos e prestação de serviços junto à rede credenciada da CONTRATADA, sendo que 

esta implantação e a operação compreendem os seguintes itens: 

14.2. Planejamento da implantação do sistema de gerenciamento e validação pela 

Secretaria Municipal de Administração do Município de Malhada de Pedras; 

14.3. Acesso ao Sistema de Gestão de Abastecimento da Frotas em níveis de acessos 

conforme definido pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Malhada de 

Pedras, cabendo ao sistema oferecer níveis de permissão (consulta/administração) de 

acesso; 

14.4. Cadastramento e registro dos veículos da frota do contratante; 

14.5. Confecção dos cartões eletrônicos para todos os veículos, sendo impressa em cada 

um a identificação da Contratante, a saber: Município de Malhada de Pedras, e mais a 

confecção de cartões coringas para eventuais problemas nos cartões titulares; 

14.6. Fornecimento de novos cartões eletrônicos, sempre que solicitado pela Contratada, 

em caso de perda, dano ou extravio, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, 

contados do registro do pedido; 

14.7. Possibilitar ao Município de Malhada de Pedras, de acordo com as necessidades do 

serviço, o remanejamento dos créditos não utilizados para outros cartões através do 

sistema de gerenciamento; 

14.8. Cadastramento de todos os usuários e Gestores do Sistema, com seus respectivos 

níveis de acesso; 

14.9. Cadastramento de todos os motoristas e condutores dos veículos da 

CONTRATANTE; 

14.10. Apresentação da Rede Credenciada; 
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14.11. Identificação visual e divulgação da rede credenciada; 

14.12. Implantação e parametrização dos sistemas tecnológicos; 

14.13. Treinamento de Usuários, Gestores, Motoristas e condutores; 

14.14. Disponibilizar estrutura de consultoria permanente durante a vigência contratual, que 

deverá ser realizada através de, no mínimo, duas visitas mensais ao Malhada de Pedras, 

em seu Setor de Transportes, por profissional devidamente autorizado pela CONTRATADA, 

objetivando subsidiar o uso do sistema e a performance quanto aos indicadores de 

desempenho na gestão da frota; 

14.15. Ampliar e disponibilizar a rede credenciada, mediante solicitação da Secretaria 

Municipal de Administração do Malhada de Pedras, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos do recebimento do referido pedido, mantendo um número mínimo de credenciados 

por região, conforme exige este certame; 

14.16. Pagar pontualmente a rede credenciada pelo valor efetivamente utilizado pela 

Contratante, ficando claro que a CONTRATANTE não responde solidária ou 

subsidiariamente por esse pagamento, que é de total responsabilidade da CONTRATADA; 

14.17. Manter a identificação visual da sua rede credenciada em local visível; 

14.18. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE 

quanto à execução dos serviços contratados; 

14.19. Dispor, permanentemente, para a Secretaria Municipal de Administração de 

Malhada de Pedras, por meio de mídia eletrônica, de todos os dados operacionais e 

financeiros da frota obtida durante a vigência do contrato, inclusive após o seu término; 

14.20. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

de transportes e todas as demais obrigações legais resultantes da execução do Contrato; 

14.21. Responder pelos danos causados diretamente ao Malhada de Pedras ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

14.22. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da 

prestação do serviço e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas 

reclamações se obriga prontamente a atender; 
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 14.23. Disponibilizar, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do 

serviço, compatível com o ambiente seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de 

atendimento com o Município de Malhada de Pedras; 

14.24. Disponibilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, funcionalidades adicionais no sistema 

informatizado, quando solicitado pela Contratante, que visem atender ao objeto do 

Contrato; 

14.25. Facultar ao Malhada de Pedras o pleno acesso às informações do sistema, inclusive 

para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados; 

14.26. Disponibilizar manual de utilização do sistema em língua portuguesa; 

14.27. Disponibilizar suporte técnico, presencial e/ou por telefone e acesso remoto, sem 

custo para o CONTRATANTE; 

14.28. Disponibilizar ampla capacidade de armazenamento de dados, sendo vedada 

qualquer limitação de armazenamento; 

14.29. Disponibilizar através do sistema a possibilidade de exportação de dados para várias 

tecnologias (xls, txt, pdf ou xml); 

14.30. Fornecer, sem ônus ao CONTRATANTE, a licença de uso de software que viabilize 

o gerenciamento do cadastro e dos abastecimentos da frota de veículos do 

CONTRATANTE e responsabilizar-se pela produção do sistema em questão, incluindo, 

mas não se limitando, aos equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do 

sistema em site próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, 

migração, backup, recuperação, segurança, treinamento a usuários finais, ambiente e 

softwares operacionais, e quaisquer outras atividades, softwares, hardwares ou serviços 

necessários à operação e produção plena do sistema com todas as suas funcionalidades 

previstas; 

14.31. Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades 

do software; 

14.32. Atender às solicitações do CONTATANTE, a qualquer tempo, referente a 

credenciamento de novos postos, devendo o credenciamento ser efetivado em prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos; 
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14.33. Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, informando as 

alterações em correspondência dirigida ao CONTRATANTE. A listagem de 

estabelecimentos credenciados deve ser fornecida 

sempre que solicitada pelo CONTRATANTE; 

14.34. Guardar sigilo sobre as informações do CONTRATANTE constantes do seu banco 

de dados, devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao CONTRATANTE, após a 

extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos; 

14.35. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar 

com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 

regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; 

14.36. Será de responsabilidade da contratada e às suas expensas os custos com todos 

os equipamentos, softwares e realização de todo o treinamento dos responsáveis pelas 

bases de gerenciamento no que se refere à utilização dos sistemas de controle e 

processamento, assim como pela capacitação no uso dos cartões, pelos usuários e pelos 

fornecedores dos serviços objeto do Edital; 

14.37. Os preços dos combustíveis da rede credenciada deverão seguir o valor médio 

estabelecido no Estado da Bahia pela Agência Nacional de Petróleo - ANP; 

14.38. Ampliar a rede credenciada, quando solicitada ou quando detectar necessidade, e 

após planejamento conjunto com a Diretoria de Serviços Gerais/Coordenação de 

Transporte, visando reduzir as eventuais deficiências quanto à capilaridade da rede 

existente. Quando houver solicitação de credenciamento pela Contratante, esta deverá ser 

atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos do recebimento do referido pedido; 

14.39. Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, sempre que 

houver alterações ou sempre que solicitado pela Contratante; 

14.40. Em caso de descredenciamento de oficinas, providenciar a reposição no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias; 

14.41. Atender e solucionar quaisquer problemas no sistema de gerenciamento, no prazo 

máximo de 06 (seis) horas; 

14.42. As Notas Fiscais emitidas pela rede credenciada devem ter como favorecida a 

CONTRATANTE; 
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14.43. Deverá a contratada manter atualizadas as informações sobre a rede de 

estabelecimentos credenciados ao sistema, comunicando periodicamente a cada 60 

(sessenta) dias, as novas inclusões e/ou exclusões. 

 

15) RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
15.1. O Município de Malhada de Pedras indica para fins de credenciamento o mínimo de 

postos de combustíveis indicados neste Termo de Referência, de modo que a comprovação 

deve ser entregue no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados após a assinatura do 

contrato; 

15.2. Para iniciar a efetiva prestação dos serviços, a contratada deverá comprovar, no 

mínimo, 01 (um) posto ativo em Malhada de Pedras. 

 

16) DOS ILÍCITOS E DAS PENALIDADES 
16.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 

8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no 

art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em Processo Administrativo. 

16.2. Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte 

sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e 

criminais, após o prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o 

contraditório. 

16.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento 

no Cadastro Único de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras, pelo 

prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando: 

a) Não celebrar o contrato; 

b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento na execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta de preço; 

b) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

c) Comportar-se de modo inidôneo, desacato a Pregoeira e aos participantes do certame; 

d) Cometer fraude fiscal; 
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e) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências 

deste Edital; 

f) Entregar produto em desacordo com a nomenclatura do produto e o nome do fabricante 

contidos na proposta; 

g) Apresentar proposta de produtos que não comercializam. 

16.2. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as 

seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções 

civis e criminais, após o prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o 

contraditório: 

16.2.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

16.2.2. Multa por atraso imotivado da prestação dos serviços objeto do contrato, nos prazos 

abaixo definidos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 

05 (cinco) dias, desistência da prestação dos serviços; 

b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura da prestação dos serviços objeto 

do contrato; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota 

de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura da 

prestação dos serviços; 

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho 

ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura da prestação dos serviços 

objeto do contrato. 

16.4.3. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do 

contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal; 

b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do 

prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 

estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 

d) paralisar da prestação dos serviços objeto do contrato, sem justa causa e prévia 

comunicação à administração: multa de 10% a 20% 
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16.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas. 

16.4. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 

Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 

contratações no âmbito do Município até o comprimento de penalidades que lhe foi imposta. 

16.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública 

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada. 

16.6. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 

(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após 

prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 

cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Administração. 

16.7. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá 

recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou 

responderá pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente. 

16.8. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e 

depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 

Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato. 

16.9. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

16.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 

vista do processo. 

 

17) DA AMOSTRA 
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17.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor e a regularidade da documentação de 

habilitação, a licitante será declarada vencedora no Sistema licitações-e e através do Chat 

de mensagens do Sistema, em que a Pregoeira irá inserir mensagem de convocação à 

licitante para que no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados desta convocação, sem 

hipótese de prorrogação, sob pena de desclassificação, promova, através de profissional 

técnico devidamente identificado, presencialmente no Prédio da Prefeitura Municipal de 

Malhada de Pedras, a demonstração do sistema de gerenciamento; 

17.1.1. A demonstração do sistema de gerenciamento deverá ser previamente agendado 

para ser realizado no horário das 08:00 às 12:0h, devendo a licitante declarada vencedora 

no sistema licitações-e formalizar o pedido de agendamento no Chat de mensagens do 

Sistema e ainda enviar esse pedido através de Carta Formal para o e-mail 

licitacoes.malhadadepedras@gmail.com, com um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) 

horas anteriores à data de apresentação, devendo ser aprovada pela Pregoeira essa data 

de agendamento; 

17.1.2. A Pregoeira informará através do Chat de mensagens do Sistema a data e horário 

do agendamento da demonstração do sistema de gerenciamento a ser realizado pela 

licitante declarada vencedora, para que qualquer uma das licitantes ou outros interessados 

possam acompanhar caso julguem necessário; 

17.1.3. Não sendo cumpridas todas as exigências pela licitante declarada vencedora no 

sistema de licitações, este será desclassificado, devendo-se, em ato contínuo, o segundo 

colocado promover a demonstração do sistema de gerenciamento que deverá ser 

agendado conforme previsto neste Edital, e assim sucessivamente, até que todas as 

requisições sejam devidamente atendidas; 

17.1.4 . Somente após a demonstração do sistema de gerenciamento, com a devida 

aprovação do mesmo pelos responsáveis pela avaliação, ocorrerá a Adjudicação do objeto 

da licitação, para posterior homologação e assinatura do contrato; 

17.1.5 . O não cumprimento dos itens deste Edital pela empresa declarada vencedora, 

caracteriza desclassificação automática da empresa, devendo a Prefeitura Municipal de 

Malhada de Pedras convocar (caso tenha) o segundo colocado no certame para cumprir a 

mesma obrigatoriedade nos prazos estipulados; 
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17.2. A amostra apresentada deverá comprovar a capacidade do licitante de atender aos 

itens relacionados no Termo de Referência; 

17.3. A metodologia de avaliação será o preenchimento de um “checklist” por uma comissão 

composta por servidores da Administração do Município de Malhada de Pedras; 

17.4. A homologação da solução realizada nesta amostra será feita baseada nos critérios 

técnicos estabelecidos na TABELA 01, anexo deste Termo de Referência e a licitante 

deverá atender todos os testes classificados como obrigatórios; 

17.5. Os testes das funcionalidades da amostra serão in loco e deverão ser finalizados em 

até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de início da apresentação, sendo disponibilizadas 

até 03 horas para cada dia, em local, dia e horário para início da apresentação; 

17.6. Caberá a licitante disponibilizar os recursos que viabilizem a realização dos testes 

durante o período de amostra; 

17.7. Caberá à comissão da avaliação da Administração Municipal de Malhada de Pedras, 

emitir parecer circunstanciado, em até 05 (cinco) dias úteis, a fim de verificar a 

compatibilidade do material apresentado com as especificações do instrumento 

convocatório; 

17.8. A não conformidade da amostra apresentada com as exigências implicará na 

desclassificação do licitante, podendo a Pregoeira promover a convocação das demais 

licitantes classificadas no Sistema de Pregão Eletrônico, devendo, para tanto, conceder os 

mesmos prazos previstos neste item à convocada. 

 

TABELA 1 – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ITEM EXIGÊNCIA AMPLA EXIGÊNCIA DETALHADA RESULTADO 
1 Apresentar o manual 

do sistema 
Disponibilizar manual de utilização 
do sistema em língua portuguesa 
em formato digital. 

 

2 Cadastrar 
órgãos/entes e 

centros de custo 

Permitir a criação de forma 
hierarquizada de órgão 
centralizador, órgãos aderentes e 
centros de custos. 

 

3 Cadastrar Gestores Cadastro de motoristas e gestores 
contendo, no mínimo: 
- Nome; 
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- Data de nascimento; RG; 
- CPF; 
- Órgão de Lotação; Matrícula 

4 Cadastrar veículos Cadastro de veículos com registro 
no DETRAN, contendo no mínimo: 
Lotação do veículo: órgão, cidade 
e código do centro de custo; Placa, 
RENAVAM, chassi, combustível, 
marca/modelo, ano de fabricação, 
ano do modelo, 
capacidade/potência/cilindrada, 
categoria, cor predominante, 
capacidade do tanque e dados do 
hodômetro dos veículos; 
adesivado ou não adesivado; em 
se tratando de veículos locados: 
Razão social da locadora; CNPJ da 
locadora; 
Valor mensal da locação. 

 

5 Cadastrar motoristas Cadastro de motoristas e gestores 
contendo, no mínimo: 
- Nome; 
- Data de nascimento; RG; 
- CPF; 
- Órgão de Lotação; 
- Matrícula 
- Em se tratando de motorista: 
RENACH; 
- Data de vencimento do RENACH 

 

6 Prover solução que 
impeça que o cadastro 

de motoristas seja 
concluído no sistema 

sem os dados 
completos 

O sistema não deve permitir a 
finalização de qualquer um dos 
cadastros de motoristas sem: 
- Nome; 
- Data de nascimento; 
- RG; 
- CPF. 

 

7 Apresentar o sistema Ser acessível, via WEB, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, não devendo 
ser necessário nada mais 
que um navegador de internet para 
tanto (Internet Explore, Firefox ou 
Google Chrome) 
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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

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº: 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 020/2022

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, por determinação do 
Excelentíssimo Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, Prefeito Municipal de Mortugaba - Bahia, 
em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93, após ratificação autoriza a publicação, no Diário 
Oficial do Município, o resumo do processo de Inexigibilidade Nº 008/2022, tendo como objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE 
CAUSAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO 
EFINANCEIRO, PRESTANDO ASSESSORIA JURÍDICA, ATRAVÉS DE CONTRATO 
DEÊXITO, PARA PROMOVER O INCREMENTO DE ARREACADAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DE ROYALTIES DE PETRÓLEO E FEP. 

Contratado: CARVALHO, OLIVEIRA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de 
Advogados com sede na Rua Frederico Simões,nº 85, Edf. Empresarial Simonsen, Sala 205, 
Caminho das Árvores, CEP: 41.820-774,Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.847.148/0001-78, neste ato representado pelo senhor, Leonardo de Souza Reis, portador do 
CPF nº 797.253.505-10 e RG de nº 0796841225 – SSP/BA.

Base Legal Art. 25, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 

Inexigibilidades
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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

EXTRATO DE CONTRATO DE ÊXITO 

INEXIGIBILIDADE Nº 008/2022

CONTRATO: 047/2022

CONTRATANTE:O MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ESTADO DA BAHIA, através da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada 
a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, neste ato representado 
pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-
25, portador de RG nº 1570589,doravante denominada contratante. 

CONTRATADO:CARVALHO, OLIVEIRA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de 
Advogados com sede na Rua Frederico Simões,nº 85, Edf. Empresarial Simonsen, Sala 205, 
Caminho das Árvores, CEP: 41.820-774,Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.847.148/0001-78, neste ato representado pelo senhor, Leonardo de Souza Reis, portador do 
CPF nº 797.253.505-10 e RG de nº 0796841225 – SSP/BA.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAISESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE 
CAUSASADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO 
EFINANCEIRO, PRESTANDO ASSESSORIA JURÍDICA, ATRAVÉS DE CONTRATO 
DEÊXITO, PARA PROMOVER O INCREMENTO DE ARREACADAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DEROYALTIES DE PETRÓLEO E FEP. 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é até o dia 31/12/2022.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: Para os serviços descritos, o Município fica limitado a pagar o 
montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

Mortugaba, 09 de fevereiro de 2022. 
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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

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADENº: 009/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 021/2022

Aos novedias do mês de fevreiro do ano de dois mil e vintedois, por determinação do 
Excelentíssimo Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, Prefeito Municipal de Mortugaba - Bahia, 
em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93, após ratificação autoriza a publicação, no Diário 
Oficial do Município, o resumo do processo de Inexigibilidade Nº 008/2022, tendo como objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAISESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EXTRAJUDICIAL E 
JUDICIAL, NAÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, PARA INCREMENTAR A ARRECADAÇAO 
ERECUPERAR, ATRAVÉS DE CONTRATO DE ÊXITO, DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -
ISS DEVIDO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EMPRESAS ADMINISTRADORASDE 
CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. 

Contratado: CARVALHO, OLIVEIRA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de 
Advogados com sede na Rua Frederico Simões,nº 85, Edf. Empresarial Simonsen, Sala 205, 
Caminho das Árvores, CEP: 41.820-774,Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.847.148/0001-78, neste ato representado pelo senhor, Leonardo de Souza Reis, portador do 
CPF nº 797.253.505-10 e RG de nº 0796841225 – SSP/BA.

Base Legal Art. 25, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
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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

EXTRATO DE CONTRATO DE ÊXITO 

INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022

CONTRATO: 048/2022

CONTRATANTE:O MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ESTADO DA BAHIA, através da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada 
a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, neste ato representado 
pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-
25, portador de RG nº 1570589,doravante denominada contratante. 

CONTRATADO:CARVALHO, OLIVEIRA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de 
Advogados com sede na Rua Frederico Simões,nº 85, Edf. Empresarial Simonsen, Sala 205, 
Caminho das Árvores, CEP: 41.820-774,Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.847.148/0001-78, neste ato representado pelo senhor, Leonardo de Souza Reis, portador do 
CPF nº 797.253.505-10 e RG de nº 0796841225 – SSP/BA.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAISESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EXTRAJUDICIAL E 
JUDICIAL, NAÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, PARA INCREMENTAR A ARRECADAÇAO 
ERECUPERAR, ATRAVÉS DE CONTRATO DE ÊXITO, DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -
ISS DEVIDO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EMPRESAS ADMINISTRADORASDE 
CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é até o dia 31/12/2022.

VALORGLOBAL DO CONTRATO: Para os serviços descritos, o Município fica limitado a pagar o 
montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Mortugaba, 09 de fevereiro de 2022. 
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