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DECRETO Nº 019/2022 de 23 de março de 2022.

Declara Utilidade Pública, para 
fins de desapropriação, o imóvel 
que especifica. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o disposto no DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 
21 DE JUNHO DE 1941 e na Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica Declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação, uma 
gleba de terra, com Nirf. De n° 7.828.278-0, localizada na estrada que liga o Pau 
Ferro, abaixo descrita e caracterizada, cuja posse pertence ao SR. ANTONIO 
RIBEIRO DOS SANTOS e sua esposa Sra. HELENA RIBEIRO DOS SANTOS,
destinada a implantação do Cemitério Municipal, a saber: 

Área total de 1,4180 hectares ou 14.180 m² (quatorze mil cento e oitenta metros 
quadrados) com perímetro de 551,65, cuja descrição inicia-se deste perímetro 
no vértice -P-0001, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM -
SIRGAS2000, MC-45°W, de coordenadas N 8.402.843,24m e E 235.658,48m; 
deste segue, com azimute de 111°53'03" por uma distância de 56,56m  até o 
vértice -P-0002, de coordenadas N 8.402.822,16m e E 235.710,96m; deste segue, 
com azimute de 206°06'02" por uma distância de 37,02m  até o vértice -P-0003, 
de coordenadas N 8.402.788,91m e E 235.694,67m; deste segue, com azimute 
de 118°55'45" por uma distância de 25,44m  até o vértice -P-0004, de 
coordenadas N 8.402.776,61m e E 235.716,94m; deste segue, com azimute de 
214°14'55" por uma distância de 167,26m  até o vértice -P-0005, de 
coordenadas N 8.402.638,35m e E 235.622,80m; deste segue, com azimute de 
278°53'50" por uma distância de 49,48m  até o vértice -P-0006, de coordenadas 
N 8.402.646,00m e E 235.573,92m; deste segue, com azimute de 14°24'02" por 
uma distância de 72,85m  até o vértice -P-0007, de coordenadas N
8.402.716,56m e E 235.592,04m; deste segue, com azimute 27°40'38" por uma 
distância de 143,04m  até o vértice -P-0001,  ponto inicial da descrição deste 
perímetro de 551,65 m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 45 WGr, 
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tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção.

Parágrafo Primeiro - O imóvel ora declarado são de necessidade e utilidade 
publica.

Art. 2º - A desapropriação de que trata o presente Decreto será processada e 
executada mediante acordo amigável ou judicialmente depois de prévia e justa 
indenização.

Art. 3° - As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta 
das dotações próprias do orçamento vigente e dos exercícios vindouros se 
necessário, incluindo despesas de Cartório para abertura de matricula. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Aracatu-BA, 23 de março de 2022. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

BRAULINA LIMA SILVA
Prefeita Municipal
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PORTARIA Nº 014/2022.

Desi na omissão de valiação 
de bens imóveis para fins de 
verificação do quantum 
indeni atório em face de 
desapropriação.

Braulina Lima Sil a, Prefeita Municipal de Aracatu-BA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; 

Considerando o Decreto Executivo nº 019, de 21 de março de 2022, que declara 
como utilidade pública para fins de desapropriação de bem imóvel para 
implantação de Cemitério, determina a constituição de Comissão de Avaliação 
para verificação do quantum indenizatório do bem imóvel objeto de 
desapropriação. 

Art. 1º. Designa, para constituir Comissão Especial de Avaliação de Imóvel:

1. Simone Canguçu Prate , efetiva, ocupante de cargo de Agente 
Administrativo, matricula de n° 3002;

2. o elino Lima Prate , efetivo, ocupante de cargo de agente 
administrativo, matricula de n° 1489; 

3. Manoel Ap. Oli eira Sou a, efetivo, ocupante do cargo de motorista, 
matricula de n° 1568;

4. o o Pedro Al e  de Amorim Canguçu, Engenheiro; ocupante de Cargo 
comissionado. 

5. Hugo Oli eira Co ueiro, Arquiteto; ocupante de Cargo comissionado.

Art. 2º. A Comissão designada pela presente deverá emitir laudo de avaliação 
do bem imóvel descrito no Decreto Executivo Municipal nº 019, de 23 de março 
de 2022. 

Art. 3º. Fixa-se prazo de 03 (tr s) dias para oferecimento do laudo de avaliação. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Aracatu, aos 23 dias do m s de março de 
2022.

Braulina Lima Sil a
Prefeita
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NOTIFICA O PARA E ECU O DO CONTRATO 

racatu ,  de março de 

Ilu tr ima Sen ora Dal a Má imo de Car al o
Repre entante Legal da Empre a M IMO TRANSPORTES E APOIO 
ADMINISTRATIVO EIRELI CNP  nº 24.4 2.626/0001-40
Preg o nº 003/2022
Proce o Admini trati o nº 009/2022
AV. OR E TEI EIRA, Nº 6 , ANDAR 4, SALA 406, CANDEIAS, VIT RIA DA 
CON UISTA

Munic pio de Aracatu, por ua repre entante legal, BRAULINA LIMA SILVA, 
Prefeita Municipal, atra  da pre ente, na ualidade de CONTRATANTE dos 
serviços de locação de oras m quinas para recuperação das estradas vicinais, 
limpe a e abertura de a uadas neste unic pio, conforme  D  

 , NOTIFICA a empresa M IMO TRANSPORTES E 
APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI., na pessoa de sua epresentante e al Dalva 

imo de arval o, nos se uintes termos  

 empresa ora notificada celebrou com o unic pio de racatu o contrato n.  
, para locação de oras m quinas para recuperação das estradas vicinais, 

limpe a e abertura de a uadas neste unic pio, nos termos do Processo icitatório 
P .  , e Processo dministrativo , conforme quadro 
descritivo abai o

SERVI O P  D  P  U   UP  D  P.

SERVI O D   P U , U D , , P  U   
UP  D  P.

SERVI O   , P  U  U UP   P.

SERVI O D , P  U  U UP   P. P  
U   U  D   D  , .
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SERVI O

 P D ,   P  D     , 
 , P  D     P, P  

P    , , , P  D  
, , , U  D   , .

SERVI O
 U   P D D  D    P  D   

 , P   D      D  D  

SERVI O  P P   P D D   D  .  
LOCAL U P  D  U
VALOR . ,  seiscentos e oitenta mil reais

 despeito de  ter sido e pedida a ordem de serviço em  de fevereiro de , 
a e ecução do contratado N O TEVE IN CIO, pre udicando a essencial e re ular 
prestação dos serviços pela dministração, em evidente pre u o ao interesse 
público e coletivo. 

umpre assinalar que o item .  do dital prescreve que as máquinas, 
equipamentos serão requisitados de acordo com as necessidades da contratante, 
ficando a locadora CONTRATADA obrigada a atender a solicitação no prazo máximo 
de 24 ( inte e quatro horas) . om efeito, considerando que a ontratada não 
apresentou nen um dos equipamentos para a e ecução do contrato, serve se da 
presente para requisitar, com ur ncia, a disponibili ação de  

- 32 ora  por dia do er iço de motoni eladora, para e ecutar, no pra o 
de  dias, o serviço de oras m quina nas se uintes localidade  
estradas vicinais que li am a sede do unic pio aos Povoados de Piaban a 

, ar ea da Pedra , araúna e Pedra essalta se que os serviços 
devem ter seu in cio imediato e simult neo nas quatro localidades indicadas.

- 16 ora  por dia do er iço de retroe ca adeira

-  ora  por dia do er iço de pá-carregadeira,

o particular, o art.  da ei . , aplic vel ao caso concreto, te tua  rt. . 
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 atraso in ustificado na e ecução do contrato su eitar  o contratado  multa de 
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.  o  multa 
a que alude este arti o não impede que a dministração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as outras sanç es previstas nesta ei. 

in as adiante, arremata a citada le islação  rt. . Pela ine ecução total ou 
parcial do contrato a dministração poder , arantida a pr via defesa, aplicar ao 
contratado as se uintes sanç es   advert ncia   multa, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato   suspensão tempor ria de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a dministração, por 
pra o não superior a  dois  anos   declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a dministração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou at  que se a promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que ser  concedida sempre que o 
contratado ressarcir a dministração pelos pre u os resultantes e após decorrido 
o pra o da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

este sentido, determina se a imediata e ecução do  D  
  . caso, ultrapa ado o pra o de 24 inte e 

uatro  ora , tal agir n o e concreti ar, proceda- e a a ertura de 
procedimento admini trati o, para a aplicaç o do ue e entender de direito.

abinete da Prefeita unicipal de racatu, , em  de março de .

BRAULINA LIMA SILVA
Prefeita
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que 
será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2022, tendo como objeto o Registro de Preços 
para eventual e futura aquisição de frutas, verduras, hortaliças e afins, em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias municipais, conforme condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos, que será realizado no dia 06 de abril de 2022, às 09h00min, na sede desta 
Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da 
Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações 
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 
46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais 
atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 24 de março de 
2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
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Prefeitura Municipal de Caraíbas 
Praça Luís Eduardo Magalhães, 245 – Centro – Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012

Caraíbas – Bahia – CEP 45.177-000 
                        CNPJ: 16.418.766/0001-20 

ERRATA AO RESUMO DE 
CONTRATO CP Nº 001-11/2021

Referente ao contrato CP 01-11/2021 com o objeto de Contratação de Laboratório (s) de 
Próteses Dentárias para prestar serviços de moldagem, confecção, fornecimento e 
adaptação 
personalizada de próteses dentárias no município de Caraíbas, conforme condições deste 
Termo, atendendo à demanda dosusuários do Sistema Único de Saúde de Caraíbas, através 
da Secretaria Municipal de Saúde e das Unidades Básica de Saúde domunicípio, publicado 
no Diário Oficial do dia 12 de novembro de 2021 Edição nº 1267, faz-se a seguinte 
consideração/alteração:

Correção do valor do contrato. 

Onde lê-se: 
 R$ 90.000,00 (Noventa mil reais).
Leia-se: �
 R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

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

 
 

 
 

  CONTRATO  CP N° 001-
11/2021  

 
"CONTRATO   DE PRESTAÇÃO DE 
SERVlÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
CARAÍBAS E A EMPRESA PEDRO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO, NA 
FORMA QUE SEGUE".

 
O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Rua Luis Eduardo Magalhães, S/N, Caraíbas, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ n. 
16.418.766/0001-20, Representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e 
cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50, residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 
1.270, zona rural do Município de Caraíbas, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e figuram neste ato como CO-PARTICIPANTES o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Exuperio Silva, s/n, Centro, na cidade de 
Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.410.738/0001-80, neste ato representado por 
seu gestor, o Sr. Joel Lima Meira, brasileiro, casado, portadora da cédula de identidade RG nº 
0799794163, emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º 000.987.175-61, residente e domiciliada na 
Rua 17, nº 13, bairro Bateias II, Vitória da Conquista-Bahia, doravante denominados 
CONTRATANTE, e de outro lado  a empresa PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.174.328/0001-80, com sede na AV 
ENCRUZILHDA, 210 Bairro Sidnei de Almeida Itambé – BA, representada neste ato por PEDRO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO, estado civil solteiro, profissão Empresário, n° do CPF 
037.712.855-42 e Carteira de Identidade 1373335360, domicílio AV ENCRUZILHDA, 210 Bairro 
Sidnei de Almeida Itambé – BA, aqui denominada CONTRATADO, com fundamento nos artigos 
6°, 7°, 23, inc. II, 30, inc. VII, 37, inc. XXI, e 196 da Constituição Federal a Lei n. 8.666/93 e suas 
alterações; o Edital de Credenciamento n. 004/2021 e as clausulas seguintes: 
 
1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. O presente contrato tern por objetivo credenciamento de Laboratório (s) de Próteses 

Dentárias para prestar serviços de moldagem, confecção, fornecimento e adaptação 
personalizada de próteses dentárias no município de Caraíbas, conforme condições deste 
Termo, atendendo à demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde de Caraíbas, 
através da Secretaria Municipal de Saúde e das Unidades Básica de Saúde do município. 

 A Portaria 668, de 1º de abril de 2020, do Ministério da Saúde, credencia municípios, entre 
eles Caraíbas, a receber incentivo do governo federal referente à Laboratório Regional de 
Prótese Dentária (LRPD), acrescenta-se que as orientações estão descritas em Norma 

Contratos
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Técnica do Ministério da Saúde: Credenciamento e repasse de recursos para os 
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD 
(https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-
nota_tecnica_lrpd.pdf). 

 
2. CLAUSULA SEGUNDA- DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO: 
2.1. Em contraprestação aos serviços descritos pela Cláusula Primeira o CONTRATANTE se 

compromete a efetuar o pagamento do valor total estimado de até R$ 10.000,00 (Dez mil 
reais) para o CONTRATADO, cujo pagamento se realizará de forma mensal de acordo com 
a necessidade da administração e conforme planilha de execução de serviço, através de 
Ordem Bancária. 

2.2. As contas referentes aos atendimentos efetivamente prestados dentro de cada mês, 
deverão ser apresentadas pelo CONTRATADO até o quinto dia útil do mês subsequente, 
sendo o pagamento das mesmas feito ate o dia 20 (vinte) de cada mês. 

2.3. 0 CONTRATADO se compromete a observar os comunicados, portarias, circulares e avisos 
expedidos pela CONTRATANTE relacionados com os serviços contratados, objeto do 
presente contrato, zelando para o seu fiel cumprimento. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DO PREÇO 
3.1. 0 valor será reajustado de acordo com a tabela aprovada pelo Conselho Municipal de 

Saúde.
 
4. CLAUSULA QUART A - DA VIGÊNCIA: 
4.1. 0    prazo   de   vigência   do   presente   Contrato   tera   inicio   na data de assinatura do 

presente contrato e termino em 31/12/2021, podendo ser prorrogado a critério das partes 
por mutuo consentimento e interesse das partes ou até rescindido, dependendo do 
aspecto conjuntural e o motivo que o justifique com a manifesta e expressa anuência das 
partes, segundo a predominação do interesse público. 

4.2. A parte que não se interessar pela prorrogação contratual deverá comunicar o seu 
desinteresse por escrito a outra parte, com antecedência minima de 30 (trinta) dias. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA- DOS TRIBUTOS: 
5.1. O CONTRATADO se sujeita aos descontos das importâncias referentes aos tributos 

previstos em Lei. 
 
6. CLAUSULA SEXTA- DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 
6.1. A presente prestação de serviços ora contratados não implica em exclusividade entre 

contratante e contratado, inexistindo subordinação pessoal já que o contratado tem plena 
liberdade para o exercício de sua atividade profissional, evidentemente que a importância 
prevista na clausula segunda a ser paga  está  condicionada  a execução dos serviços. 

 
7. CLASULA SÉTIMA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
7.1. Qualquer alteração do presente Contrato sera objeto de Termo Aditivo assinado pelas 
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partes. 
 
8. CLAUSULA OITAVA- DA AVALIAÇÃO DOS SERVlÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA: 
8.1. A execução do presente Contrato sera avaliada pelo Secretário Municipal de Saúde, 

mediante procedimento de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das clausulas e condições estabelecidas neste Contrato. 

 
9. CLAUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas do presente Contrato ocorrerão a conta da seguinte dotação orçamentária n.: 
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Órgão: 0307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Programa/Atividade: 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE 
Programa/Atividade: 2024 – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
10. CLAUSULA DECIMA- DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATO: 
10.1. 0 CONTRATADO será o responsável pela reparação civil de dano  causado  ao  paciente  

atendido, decorrente de ação ou omissao voluntária, negligência, impericia ou 
imprudência. 

10.2. 0 CONTRATADO se obriga a cumprir fielmente com as normas profissionais da categoria,  
agindo estritamente de acordo com as obrigações estabelecidas no estatuto da medicina, 
por sua legislação de regencia, tratando com urbanidade, humanismo e lealdade seus 
pacientes. 

10.3. A fiscalização ou acompanhamento da execução deste Contrato pela Secretaria  
Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO . 

 
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA-DA MULTA: 
11.1. Fica eslipulada  a multa correspondente a 02% (dois  por cento) sobre o valor do presente  

contrato,  na quaI incorrera a parte que infringir qualquer das clausulas deste Contrato, 
respondendo ainda por perdas e danos, lucros cessantes, se houver rescisao judicial, 
custas e honoraries advocaticios. 

 
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA RESCISAO: 
12.1. A rescisão do contrato poderá, nos termos dos artigos 77, 78 e 79, da Lei Federal n° 

8.666/93 e alterações posteriores, ocorrer: 
a) por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

21/26 XVII, do artigo 78 do mesmo diploma legal; 
b) amigavelmente, por acordo entre as partes lavrando-se o respective termo; 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
12.2. . A critério do CONTRATANTE, caberá  rescisão  deste  Contrato  independentemente de 
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interpela9ao  judicial ou extrajudicial,  quando  o  CONTRATADO   nao  cumprir  quaisquer  
de  suas  obrigações  contratuais  ou  transferir o contrato a terceiros, no todo ou em 
parte. 

 
13. CLAUSULA TERCEIRA - DA   HABILITAÇÃO PROFISSIONAL E DO 

REGISTRO: 
13.1. . Compete ao profissional ou a empresa contratada e sob a sua responsabilidade e fé, 

admitida a veracidade Ideológica documental, a exibição da documentação formal 
probatório de sua habilitação e registro para exercicio profissional, no que dispuser a lei 
vigente aplicável a materia, conferindo ao CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal n. 
8.666/93, de 21/06/93 e modifições posteriores, o encaminhamento ao Egregio Tribunal 
de Canlas dos Municipios para o registro e demais fins legais. 

 
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GESTÃO DO CONTRATO 
 
14.1. A gestão do  contrato  ficará  a  cargo  da Secretaria  Municipal  de Saúde, por  seu  titular  

ou  por  servidor designado em ato específico, devendo fiscalizar o fiel cumprimento das 
obrigações contratuais . 

 
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO: 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Caraíbas- Bahia, para eventual discussão em torno do 

que ficou pactuado neste Contrato.  Estando as partes justas e mutuamente  contratadas, 
assinam o presente Contrato em 03 (Três) vias de igual teor e conteudo, para os mesmos 
fins, juntamente com 02 (duas) testemunhas idoneas e abaixo identificadas. 

 
Caraibas, 29 de Novembro de 2021. 
 
 
 
 

_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS 
Jones Coelho Dias 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

_______________________________ 
 

 
 
 

_______________________________ 
PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO  

     Joel Lima Meira 
     Secretário Municipal de Saúde  
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EMPRESA CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1.____________________________________________ 
CPF: _________________________ 

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

AVISO  
DISPENSA Nº 27/2022, ELETRÔNICA 

 
A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade Dispensa 
Eletrônica nº 27/22-PA 83/22. COM DISPUTA. Menor Preço por Lote (único). Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais destinados à Secretaria 
Municipal de Ação Social para manutenção das oficinas de artesanato. Sessão: 8.4.22 
das 9h até às 9:30h - horário de Brasília. PROCESSO SERÁ REALIZADO 
EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS: 
www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio 
da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 928776 ou 
na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial 
(http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial).  

Condeúba, BA – 24.3.22. 
 

Josiel Eduardo dos Santos 
Presidente - CPL 

 
 

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 
 

 

EDITAL DISPENSA Nº 027/2022 (ELETRÔNICA) 
Disponível em www.licitacoes-e.com.br 

 
COM DISPUTA 

 
ID nº 928776 

 
DISPENSA Nº 027/2022 (ELETRÔNICA) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2022 

 
 
O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - FMAS, por meio da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
nomeada pelo Decreto Municipal nº 006/2022, sediada na Praça Jovino Arsênio 
da Silva Filho, nº 53-A – Centro, Condeúba/BA, no uso de suas atribuições 
delegadas, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade 
DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO 
– lote único, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021 e demais legislação aplicável, aplicando-se, subsidiariamente, as 
exigências estabelecidas neste Edital, mediante as seguintes condições:   
 
 
INÍCIO DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 24/03/2022 A 
PARTIR DAS 12:00 HORAS 
 
LIMITE DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 08/04/2022 ÀS 08:30 
HORAS 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 08/04/2022 ÀS 08:30 HORAS 
 
INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA: 08/04/2022 ÀS 08:30 HORAS 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA ELETRÔNICA (FASE DE LANCES):  
08/04/2022 DAS 09:00 ÀS 09:30 HORAS 
 
LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO – www.licitacoes-e.com.br 
 
 
À critério da Comissão Permanente de Licitação, o horário definido para realização 
do certame poderá ser prorrogado, desde que não comprometa o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação, em razão da 
indisponibilidade de infraestrutura física e/ou de instrumentos de trabalhos 
necessários à realização do certame na data e horário estipulados. 
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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. DO OBJETO:  
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para 

a contratação por dispensa de licitação de empresa para fornecimento de 
materiais destinados à Secretaria Municipal de Ação Social para 
manutenção das oficinas de artesanato, de acordo com as especificações, 
quantitativos, condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, sem prejuízo das regras impostas pela legislação pertinente.  

 
1.2. A contratação ocorrerá em lote único, conforme tabela constante abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
VALOR (MÁXIMO ACEITÁVEL 

UNITÁRIO TOTAL 

1 AGULHA MÁQUINA Nº  09 UND 10  R$           
1,30  

 R$          
13,00  

2 AGULHA MÁQUINA Nº 14 UND 10  R$           
1,37  

 R$          
13,70  

3 AGULHA  COSTURA Nº 06 UND 150  R$           
0,44  

 R$          
66,00  

4 ALFINETES DE CABEÇA AÇO Nº 24 CX 20  R$           
7,70  

 R$        
154,00  

5 ARGOLA ACRÍLICA Nº 100 UND 300  R$           
1,34  

 R$        
402,00  

6 ARCO PARA TIARA 10 MM UND 150  R$           
0,69  

 R$        
103,50  

7 ARGOLA  PARA CHAVEIRO 16MM UND 500  R$           
0,31  

 R$        
155,00  

8 BARBANTE FINO 4 FIOS CRU UND 50  R$         
22,24  

 R$     
1.112,00  

9 BOLA DE ISOPOR 30MM UND 350  R$           
0,70  

 R$        
245,00  

10 BOLA DE ISOPOR 35MM UND 350  R$           
0,73  

 R$        
255,50  

11 BOLA DE ISOPOR 50MM UND 100  R$           
1,32  

 R$        
132,00  

12 BOLA DE ISOPOR 75MM UND 100  R$           
1,74  

 R$        
174,00  

13 BOTÕES 25 MM  4 FUROS 25MM CORES VARIADAS UND 250  R$           
0,51  

 R$        
127,50  

14 CARTELA MEIA PÉROLA 4 MM UND 35  R$           
7,57  

 R$        
264,95  

15 CARTELA MEIA PÉROLA 6 MM UND 35  R$           
7,70  

 R$        
269,50  

16 COLA ATELIÊ BRANCA 100 G UND 50  R$         
17,66  

 R$        
883,00  

17 COLA DE SILICONE VIDRO COM 100 ML UND 120  R$           
9,98  

 R$     
1.197,60  

18 COLA PANO 100 G UND 50  R$         
15,30  

 R$        
765,00  

19 COLA INSTANTÂNIA MULTIUSO 20 G UND 100  R$         
11,37  

 R$     
1.137,00  
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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 
 

 

20 CORDÃO METALIZADO DOURADO 3MM ROLO 50 MTS ROLO 8  R$         
15,05  

 R$        
120,40  

21 CORDÃO METALIZADO PRATEADO 3MM ROLO 50 MTS ROLO 8  R$         
15,05  

 R$        
120,40  

22 ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO E ARTEZANATOM 15MM MTS 100  R$           
0,63  

 R$          
63,00  

23 FELTRO 100% POLIÈSTER  VÁRIAS CORES MTS 50  R$         
20,00  

 R$     
1.000,00  

24 FIOS DE JUTA NATURAL 200 G ROLO 20  R$         
31,49  

 R$        
629,80  

25 FITA BANANA DUPLA FACE  MEDIDAS 19 MM X2MMX5M UND 30  R$         
27,20  

 R$        
816,00  

26 FITA CETIM  Nº 01 7MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS ROLO 50  R$           
9,43  

 R$        
471,50  

27 FITA CETIM Nº 02 10MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS ROLO 50  R$         
18,55  

 R$        
927,50  

28 FITA CETIM  Nº 03 15MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS ROLO 50  R$         
21,32  

 R$     
1.066,00  

29 FITA CETIM  Nº 09 32MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS ROLO 50  R$         
44,13  

 R$     
2.206,50  

30 FITA CETIM Nº05 22MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS UND 50  R$         
28,57  

 R$     
1.428,50  

31 FITA MÉTRICA MEDINDO 150 CENTÍMETROS E 2CM DE 
LARGURA UND 10  R$           

3,77  
 R$          

37,70  

32 FITILHO PLÁSTICO ROLO COM 50MX5MM UND 70  R$           
4,57  

 R$        
319,90  

33 LINHA PARA CHOCHÊ 500 - 147G E 100% ALGODÃO ROLO 100  R$         
17,74  

 R$     
1.774,00  

34 MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/16 MTS 60  R$           
2,15  

 R$        
129,00  

35 MANTA MAGNÉTICA DE IMÃ MAGNÉTICA 0,3 MM ESPESSURA UND 15  R$         
13,68  

 R$        
205,20  

36 MANTA SILICONADA 100% POLIÉSTER  (FIBRA VIRGEM) KG 80  R$         
30,10  

 R$     
2.408,00  

37 PALITO DE PICOLÉ 10.000UND/CAIXA CX 5  R$       
385,50  

 R$     
1.927,50  

38 PAPEL OFF SET ADESIVO FOLHAS A4 COM 100 FOLHAS PCT 70  R$         
84,32  

 R$     
5.902,40  

39 PASSA FITA 2,5 CM  70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO CORES 
VARIADAS MTS 40  R$         

19,67  
 R$        

786,80  

40 PEROLA N.06 6MM COR PÉROLA - C/500g PCT 10  R$         
95,65  

 R$        
956,50  

41 PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM 
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA  Nº 02 UND 30  R$           

3,99  
 R$        

119,70  

42 PINCEL Nº 00 CABO LONGO DE POLIPROPENO CERDAS LISA UND 30  R$         
13,28  

 R$        
398,40  

43 PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM 
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA  Nº 10 UND 30  R$           

6,09  
 R$        

182,70  

44 PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM 
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA  Nº 14 UND 30  R$           

7,92  
 R$        

237,60  
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45 PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM 
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA  Nº 18 UND 30  R$           

8,52  
 R$        

255,60  

46 PISTOLA PARA COLA QUENTE 100 W PROFISSIONAL UND 8  R$       
152,60  

 R$     
1.220,80  

47 SACO CELOFANE TAMANHO 15X22 CM UND 800  R$           
0,40  

 R$        
320,00  

48 TECIDO JUTA CRU DE FIBRA NATURAL VEGETAL MTS 30  R$         
20,62  

 R$        
618,60  

49 TECIDO DE CHITA VÁRIAS ESTAMPAS 100% ALGODÃO MTS 150  R$         
16,18  

 R$     
2.427,00  

50 TECIDO  100%  ALGODÃO PARA PINTURA COR  ALVEJADO MTS 60  R$         
21,15  

 R$     
1.269,00  

51 TECIDO  TRICOLINE ESTAMPADO DE ALGODÃO MTS 40  R$         
30,04  

 R$     
1.201,60  

52 TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL, RESINA TERMOPLÁSTICA COM 
30X3X10 CM E PESO DE 70G UND 50  R$         

25,77  
 R$     

1.288,50  

53 TINTA GUACHE CAIXA COM 06 POTES DE 15 ML DE CORES 
VARIADAS CAIXA 40  R$           

9,85  
 R$        

394,00  

54 TINTA SPRAY ACRÍLICA CORES VARIADAS 350ML UND 60  R$         
38,86  

 R$     
2.331,60  

55 TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS POTE DE 37 ML UND 150  R$           
6,73  

 R$     
1.009,50  

56 VELCRO DUPLA FACE/MACHO E FÊMEA 25 MM MTS 50  R$           
3,82  

 R$        
191,00  

TOTAL GERAL  R$   
44.232,45  

 
1.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em 

quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de 
um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o 
compõem. 
 

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

 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA:  
2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema 

de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Licitações do Banco do 
Brasil S/A, disponível no endereço eletrônico https://www.licitacoes-
e.com.br/aop/index.jsp 
 

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos na Cartilha 
para Fornecedores, disponível no Portal de Licitações do Banco do Brasil 
S/A, para acesso ao sistema e operacionalização. 
 

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente 
ou por seu representante no Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A 
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para Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao 
órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não 
autorizados. 

 
2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

 
2.2.1. Que não atendam às condições deste Edital de Contratação Direta e seu(s) 

anexo(s); 
 

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

2.2.3. Que se enquadrem nas seguintes vedações: 
 

a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 
física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ele relacionados; 
 

b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 

 
c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, 

impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 
d) Aquele que mantenha 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 que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 

 
e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 
f) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista. 
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2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico; 
 

2.2.3.2. Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 
utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

 
2.2.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 
 

2.2.5. Sociedades cooperativas. 
 
3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA 

PROPOSTA INICIAL:  
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o 

cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item. 
 
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Edital de contratação 

direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema Licitações-e do 
Banco do Brasil, Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto 
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

 
3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o 

preço, vinculam a Contratada. 
 
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços e/ou 
fornecimento dos produtos. 

 
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
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3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média 
dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  
 

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no 
pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 

 
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 
3.8. Até a abertura da sessão pública, os fornecedores poderão retirar, substituir 

ou modificar a proposta anteriormente inserida no sistema. 
 
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, 

assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às 
seguintes declarações:  

 
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 

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

 
3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de 

Contratação Direta e seus anexos; 
 
3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no 

sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 
 
3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 
da Lei nº 8.213/91; 

 
3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição. 

 
4. FASE DE LANCES:  
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4.1. A partir das 09:00 horas da data estabelecida neste Edital de Contratação 
Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o 
envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já 
previsto neste Edital. 
 

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

 
4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 
 
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último 

lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao 

lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por 
ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como 
“lances intermediários” para os fins deste Edital de Contratação Direta. 
 

4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 
ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 10,00 (dez reais). 

 
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro no sistema. 
 

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

 
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 
 
4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, 

haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, 
pelo sistema, em ordem crescente de classificação. 

 
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática 

pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de 
prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar. 
 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO:  
5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação. 
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5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela 

Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas. 
 
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com 
preço compatível ao estimado pela Administração. 
 

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 
respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo 
após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 
permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

 
5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na 

ata do procedimento da dispensa eletrônica. 
 
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se 

necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance. 
 

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

 
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
 
5.5.1. contiver vícios insanáveis; 

 
5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou 

em seus anexos; 
 
5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação; 
 
5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 
 
5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital 

ou seus anexos, desde que insanável. 
 
5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá 

recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada 
inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 
 

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
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acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais 
como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho 
vigentes. 

 
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso 

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser 
efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da 
proposta.   

 
5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 
do preço. 

 
5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas. 
 

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, quando não cabível esse regime. 

 
5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do 
setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
 

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

 
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 
 
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de 

habilitação, observado o disposto neste Edital de Contratação Direta, 
devendo o licitante detentor da melhor oferta deverá remeter pelo e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com, em até 04 (quatro) horas, cópia dos 
documentos exigidos no Anexo I – Documentação Exigida para Habilitação, 
bem como a proposta comercial devidamente detalhada, com posterior 
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encaminhamento do original no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data da referida da disputa. 

 
6. HABILITAÇÃO:  
6.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá encaminhar via 

e-mail, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, após encerrada a disputa, 
com posterior encaminhamento do original no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis a contar da sessão do pública todos os documentos constantes 
do Anexo I – Documentação Exigida para Habilitação. 
 

6.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do 
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste 
Edital e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de 
lances. 
 

6.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será 
verificado o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros:   

 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
  

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);   

 
c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 
6.3.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a 

substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
 

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

 
6.3.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 
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houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 

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

6.3.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

 
6.3.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, 

por falta de condição de participação. 
 

6.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos 
fornecedores será verificada por meio da documentação apresentada, nos 
documentos constantes do Anexo I. 
 

6.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 
de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob 
pena de inabilitação. 

 
6.6. 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. 

 
6.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que 

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

 
6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário 
para a sua continuidade. 

 
6.9. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital de Contratação Direta. 

 
6.9.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, 

o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de 
habilitação. 
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6.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será 

habilitado. 
 
7. CONTRATAÇÃO:  
5.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 

5.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital de Contratação Direta.  

 
5.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 
recebimento.  
 

5.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de 
empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, 
por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração. 

 
5.3. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro de 2022, 

prorrogável conforme previsão nos anexos a este Edital de Contratação 
Direta.  
 

5.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a 
comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas 
neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência 
do contrato. 

 
8. SANÇÕES: 
8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das 

infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 
  

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 
 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
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8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 
 
8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta; 

 
8.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificado; 
 
8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do 
contrato; 

 
8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 
 
8.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 
 
8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da 
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 
8.1.11.  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

 
8.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013. 
 
8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 
 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Edital de Contratação Direta, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

 
b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos 
subitens 8.1.1 a 8.1.12; 
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c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Edital 
de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 
8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da 
penalidade mais grave. 

 
8.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

 
8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 
 
8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 
8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
 
8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 
 
8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 

de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, 
além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente. 
 

8.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta, em 
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 
Administração Pública. 

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

sanções. 
 
8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de 

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

 
8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa. 

 
8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

  
8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
nos anexos a este Edital. 

 
9. DA FONTE DE RECURSOS: 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030901- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 
ATIVIDADE: 2124 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULO - SCFV; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO. 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
10.1. O procedimento será divulgado no Portal de Licitações do Banco do Brasil 

S/A e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no Diário 
Oficial do Município. 
 

10.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 
(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

 
10.2.1. republicar o presente Edital com uma nova data; 
 
10.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de 

preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os 
menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições 
de habilitação exigidas. 

 
10.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada 

fora deste procedimento. 
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10.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da 

documentação de habilitação, conforme o caso. 
 

10.3. As providências dos subitens 10.2.1 e 10.2.2 acima poderão ser utilizadas 
se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados 
(procedimento deserto). 
 

10.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 
fornecedores, cujo prazo não conste deste Edital de Contratação Direta, 
deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da 
Administração na respectiva notificação. 

 
10.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

 
10.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário. 

 
10.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o 

envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para 
contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao 
procedimento. 

 
10.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

 
10.9. As normas disciplinadoras deste Edital de Contratação Direta serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

 
10.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo de contratação. 
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10.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital de Contratação 
Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 
prevalecerá as deste Edital. 

 
10.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
 
10.13. Integram este Edital de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 
 
10.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 

 
10.13.2. ANEXO II – Termo de Referência 
 
10.13.3. ANEXO III – Minuta do Contrato 

 
10.13.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração Unificada para Habilitação 
 
 
Condeúba - BA, 24 de março de 2022. 
 
 
 

 
Silvan Baleeiro de Sousa 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Marinalda Batista de Oliveira Silveira 
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 
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ANEXO I 
 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
 

DISPENSA ELETRÔNICA: 027/2022 – COM DISPUTA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 083/2022  
 

1. Habilitação jurídica:  
1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

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

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

 
1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 
1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

 
1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 
da indicação dos seus administradores; 

 
1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 
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1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 

 
2. Regularidade fiscal, social e trabalhista: 
2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 

2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional. 

 
2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 
 
2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;  

 
2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  
 
2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
  
2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou 

municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal 
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva 
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  

 
3. Qualificação Econômico-Financeira: 
3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 

fornecedor. 
 

4. Qualificação Técnica: 
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4.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o 
item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

 
4.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados/produtos fornecidos 

no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente. 

 
4.1.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços/fornecidos 
os produtos, caso necessário e requerido pela Administração. 

 
5. Outros documentos: 
5.1. O fornecedor deverá apresentar as seguintes declarações: 

 
5.1.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 

5.1.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso; 

 
5.1.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de 

Contratação Direta e seus anexos; 
 
5.1.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no 

sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 
 
5.1.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 
da Lei nº 8.213/91; 

 
5.1.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição. 

 
5.2. As declarações constantes no subitem anterior poderão ser apresentadas 

em declaração unificada, conforme modelo constante no Anexo IV. 
 
 
Condeúba - BA, 24 de março de 2022. 
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Silvan Baleeiro de Sousa 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Marinalda Batista de Oliveira Silveira 
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

 
 

ANEXO II  
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

DISPENSA ELETRÔNICA: 027/2022 – COM DISPUTA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 083/2022  
 

1. DO OBJETO:  
1.1. Esta dispensa eletrônica tem por objeto a contratação de empresa para 

fornecimento de materiais destinados à Secretaria Municipal de Ação 
Social para manutenção das oficinas de artesanato, de acordo com as 
especificações, quantitativos, condições e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sem prejuízo das regras impostas pela legislação 
pertinente.   

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
VALOR (MÁXIMO ACEITÁVEL 

UNITÁRIO TOTAL 

1 AGULHA MÁQUINA Nº  09 UND 10  R$           
1,30  

 R$          
13,00  

2 AGULHA MÁQUINA Nº 14 UND 10  R$           
1,37  

 R$          
13,70  

3 AGULHA  COSTURA Nº 06 UND 150  R$           
0,44  

 R$          
66,00  

4 ALFINETES DE CABEÇA AÇO Nº 24 CX 20  R$           
7,70  

 R$        
154,00  

5 ARGOLA ACRÍLICA Nº 100 UND 300  R$           
1,34  

 R$        
402,00  

6 ARCO PARA TIARA 10 MM UND 150  R$           
0,69  

 R$        
103,50  

7 ARGOLA  PARA CHAVEIRO 16MM UND 500  R$           
0,31  

 R$        
155,00  

8 BARBANTE FINO 4 FIOS CRU UND 50  R$         
22,24  

 R$     
1.112,00  
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9 BOLA DE ISOPOR 30MM UND 350  R$           
0,70  

 R$        
245,00  

10 BOLA DE ISOPOR 35MM UND 350  R$           
0,73  

 R$        
255,50  

11 BOLA DE ISOPOR 50MM UND 100  R$           
1,32  

 R$        
132,00  

12 BOLA DE ISOPOR 75MM UND 100  R$           
1,74  

 R$        
174,00  

13 BOTÕES 25 MM  4 FUROS 25MM CORES VARIADAS UND 250  R$           
0,51  

 R$        
127,50  

14 CARTELA MEIA PÉROLA 4 MM UND 35  R$           
7,57  

 R$        
264,95  

15 CARTELA MEIA PÉROLA 6 MM UND 35  R$           
7,70  

 R$        
269,50  

16 COLA ATELIÊ BRANCA 100 G UND 50  R$         
17,66  

 R$        
883,00  

17 COLA DE SILICONE VIDRO COM 100 ML UND 120  R$           
9,98  

 R$     
1.197,60  

18 COLA PANO 100 G UND 50  R$         
15,30  

 R$        
765,00  

19 COLA INSTANTÂNIA MULTIUSO 20 G UND 100  R$         
11,37  

 R$     
1.137,00  

20 CORDÃO METALIZADO DOURADO 3MM ROLO 50 MTS ROLO 8  R$         
15,05  

 R$        
120,40  

21 CORDÃO METALIZADO PRATEADO 3MM ROLO 50 MTS ROLO 8  R$         
15,05  

 R$        
120,40  

22 ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO E ARTEZANATOM 15MM MTS 100  R$           
0,63  

 R$          
63,00  

23 FELTRO 100% POLIÈSTER  VÁRIAS CORES MTS 50  R$         
20,00  

 R$     
1.000,00  

24 FIOS DE JUTA NATURAL 200 G ROLO 20  R$         
31,49  

 R$        
629,80  

25 FITA BANANA DUPLA FACE  MEDIDAS 19 MM X2MMX5M UND 30  R$         
27,20  

 R$        
816,00  

26 FITA CETIM  Nº 01 7MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS ROLO 50  R$           
9,43  

 R$        
471,50  

27 FITA CETIM Nº 02 10MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS ROLO 50  R$         
18,55  

 R$        
927,50  

28 FITA CETIM  Nº 03 15MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS ROLO 50  R$         
21,32  

 R$     
1.066,00  

29 FITA CETIM  Nº 09 32MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS ROLO 50  R$         
44,13  

 R$     
2.206,50  

30 FITA CETIM Nº05 22MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS UND 50  R$         
28,57  

 R$     
1.428,50  

31 FITA MÉTRICA MEDINDO 150 CENTÍMETROS E 2CM DE 
LARGURA UND 10  R$           

3,77  
 R$          

37,70  

32 FITILHO PLÁSTICO ROLO COM 50MX5MM UND 70  R$           
4,57  

 R$        
319,90  

33 LINHA PARA CHOCHÊ 500 - 147G E 100% ALGODÃO ROLO 100  R$         
17,74  

 R$     
1.774,00  

34 MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/16 MTS 60  R$           
2,15  

 R$        
129,00  

35 MANTA MAGNÉTICA DE IMÃ MAGNÉTICA 0,3 MM ESPESSURA UND 15  R$         
13,68  

 R$        
205,20  
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36 MANTA SILICONADA 100% POLIÉSTER  (FIBRA VIRGEM) KG 80  R$         
30,10  

 R$     
2.408,00  

37 PALITO DE PICOLÉ 10.000UND/CAIXA CX 5  R$       
385,50  

 R$     
1.927,50  

38 PAPEL OFF SET ADESIVO FOLHAS A4 COM 100 FOLHAS PCT 70  R$         
84,32  

 R$     
5.902,40  

39 PASSA FITA 2,5 CM  70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO CORES 
VARIADAS MTS 40  R$         

19,67  
 R$        

786,80  

40 PEROLA N.06 6MM COR PÉROLA - C/500g PCT 10  R$         
95,65  

 R$        
956,50  

41 PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM 
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA  Nº 02 UND 30  R$           

3,99  
 R$        

119,70  

42 PINCEL Nº 00 CABO LONGO DE POLIPROPENO CERDAS LISA UND 30  R$         
13,28  

 R$        
398,40  

43 PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM 
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA  Nº 10 UND 30  R$           

6,09  
 R$        

182,70  

44 PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM 
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA  Nº 14 UND 30  R$           

7,92  
 R$        

237,60  

45 PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM 
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA  Nº 18 UND 30  R$           

8,52  
 R$        

255,60  

46 PISTOLA PARA COLA QUENTE 100 W PROFISSIONAL UND 8  R$       
152,60  

 R$     
1.220,80  

47 SACO CELOFANE TAMANHO 15X22 CM UND 800  R$           
0,40  

 R$        
320,00  

48 TECIDO JUTA CRU DE FIBRA NATURAL VEGETAL MTS 30  R$         
20,62  

 R$        
618,60  

49 TECIDO DE CHITA VÁRIAS ESTAMPAS 100% ALGODÃO MTS 150  R$         
16,18  

 R$     
2.427,00  

50 TECIDO  100%  ALGODÃO PARA PINTURA COR  ALVEJADO MTS 60  R$         
21,15  

 R$     
1.269,00  

51 TECIDO  TRICOLINE ESTAMPADO DE ALGODÃO MTS 40  R$         
30,04  

 R$     
1.201,60  

52 TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL, RESINA TERMOPLÁSTICA COM 
30X3X10 CM E PESO DE 70G UND 50  R$         

25,77  
 R$     

1.288,50  

53 TINTA GUACHE CAIXA COM 06 POTES DE 15 ML DE CORES 
VARIADAS CAIXA 40  R$           

9,85  
 R$        

394,00  

54 TINTA SPRAY ACRÍLICA CORES VARIADAS 350ML UND 60  R$         
38,86  

 R$     
2.331,60  

55 TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS POTE DE 37 ML UND 150  R$           
6,73  

 R$     
1.009,50  

56 VELCRO DUPLA FACE/MACHO E FÊMEA 25 MM MTS 50  R$           
3,82  

 R$        
191,00  

TOTAL GERAL  R$   
44.232,45  

 
1.2. O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro, 

findando-se em 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogável na 
forma do art. 107, da Lei n° 8.666/93. 
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2. JUSTIFICATIVA:  
2.1. Considerando que, a segurança de renda deve ser associada às 

seguranças do convívio familiar e comunitário e de desenvolvimento da 
autonomia, isto é, que o acesso de indivíduos e famílias a benefícios 
socioassistenciais e à transferência de renda deve ser associado à oferta 
de serviços socioassistenciais no SUAS. 
 

2.2. Considerando que, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência 
e pessoas idosas constituem segmentos mais vulneráveis à violação de 
seus direitos e que constitui responsabilidade da Assistência Social 
potencializar seus vínculos familiares e comunitários, sua autonomia e 
possibilidades de participação na vida comunitária. 
 

2.3. Considerando que, o atendimento às famílias deve compreender a garantia 
dos direitos socioassistenciais, o acesso à rede de serviços 
socioassistenciais e as demais políticas públicas, o desenvolvimento do 
protagonismo, da autonomia e a convivência familiar e comunitária, a partir 
do perfil da família e suas potencialidades, e a situação de vulnerabilidade e 
risco social em que se encontra. 
 

2.4. De acordo com, o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e 
Transferência de Renda no Âmbito do SUAS, nos seus artigos:  

Art. 4º A gestão integrada de serviços, benefícios e transferências de renda no 
âmbito do SUAS têm como objetivos:  
c. Favorecer a superação de situações de vulnerabilidade e risco vividas pelos 
indivíduos pelas famílias beneficiárias do PBF e do BPC, bem como pelas famílias 
beneficiárias do PETI, por meio da oferta de serviços socioassistenciais e 
encaminhamentos para a rede socioassistencial e das demais políticas públicas e, 
quando necessário, para órgãos do Sistema de Garanta de Direitos (SGD).  
Art. 16. Nos casos em que for identificada a necessidade de acompanhamento 
pelo PAIF no CRAS ou pela equipe técnica da PSB, o atendimento terá como 
objetivo enfrentar as situações de vulnerabilidade social, prevenir riscos e 
identificar e estimular as potencialidades das famílias e dos territórios, fortalecendo 
seus vínculos familiares e comunitários.  
Art. 20. O acompanhamento familiar consiste no desenvolvimento de intervenções 
desenvolvidas em serviços continuados, com objetivos estabelecidos, que 
possibilite à família o acesso a um espaço onde possa refletir sobre sua realidade, 
construir novos projetos de vida e transformar suas relações—sejam elas 
familiares ou comunitárias.  
 

2.5. Portanto, com a finalidade de atender as considerações e normas descritas 
acima e com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 
prevenir a ruptura de vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida junto ao PAIF, que atuam 
preferencialmente aos beneficiários do PBF e BPC, elabora-se este estudo 
técnico preliminar de oficinas a serem realizadas nos CRAS do município 
no ano de 2022, que será custeado pelo IGD – PBF que conforme Manual 
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do Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família 
e do Cadastro Único prevê em sua utilização. 

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

normas, padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir 
a fiel execução do objeto quando da necessidade de aquisição subsidiando 
tecnicamente a realização de Procedimento de Contratação Direta, por 
dispensa de licitação em razão do valor, e/ou setor responsável pelo 
recebimento e fiscalização dos bens/consumo a serem adquiridos. 

 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias corridos, contados 

do recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, 
conforme informações constantes na autorização de compra. 

 
4.2. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser 

inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 

 
4.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 

requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Ação Social. 
 
4.4. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 

praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

 
4.5. As entregas dos produtos serão realizadas conforme cronograma de 

entrega realizado pela Secretaria Municipal da Ação Social. As embalagens 
devem estar livres de imperfeições e de danos. 

 
4.6. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 

padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

 
4.7. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 

02 (dois) dias, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
com verificação posterior da conformidade do material com as exigências 
contratuais e constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

 
4.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes no contrato, neste Termo de 
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) 
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dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

 
4.9. 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 por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que 
comprove o atendimento das exigências contratuais. 

 
4.9.1. 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. 

 
4.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 

pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade 
ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
5.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da 

disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à 
CONTRATADA, sob pena de ilegalidade dos atos.  
 

5.2. Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora, 
quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom 
cumprimento do objeto.  
 

5.3. Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste Contrato. 
 

5.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.  
 
5.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 

acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme 
legislação vigente.  
 

5.5. Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas 
na entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o 
reparo, a correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções. 
 

5.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento dos produtos.  
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5.7. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da 
entrega dos produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados, 
prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas dependências, 
desde que respeitadas as normas de segurança.  
 

5.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção.  
 

5.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA 
QUINTA deste Contrato.  
 

5.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.  
 

5.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do 
fornecimento/prestação. 
 

5.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
 

5.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.  
 

5.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº 
14.133/21.  

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação 

formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), ofício ou 
eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal seja 
certificada nos termos da lei.  
 

6.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais 
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações 
do termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal. 
 

6.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais 
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa.  
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6.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos 
em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que 
se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive 
quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e 
apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo 
CONTRATANTE. 
 

6.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado da contratação.  
 

6.6. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros 
na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de 
despesas para o CONTRATANTE.  
 

6.7. Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para 
recebimento do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE 
a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.  
 

6.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 

6.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos.  
 

6.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas 
dependências do CONTRATANTE.  
 

6.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive 
o descarregamento dos produtos contratados;  
 

6.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao 
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.  
 

6.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à 
entrega dos produtos contratados.  
 

6.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou 
ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem 
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade.  
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6.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida 
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência.  
 

6.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.  
 

6.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização 
expressa do CONTRATANTE.  
 

6.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento os produtos, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza.  
 

6.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se 
obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.  
 

6.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou 
atraso na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior 
ou alheio à sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável 
pelo seu deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de 
entrega, aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas 
aquelas a que estiver sujeitas por lei.  

 
7. DA SUBCONTRATAÇÃO 
7.1. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 

associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização 
expressa do CONTRATANTE.  

 
8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 
8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade do fornecimento e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE, 
especialmente designados. 

 
9. DO PAGAMENTO 
9.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da 

CONTRATADA, mediante ordem bancária a ser depositada em conta-
corrente, no valor correspondente. 
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9.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o 
número do contrato e o nº da nota de empenho.  
 

9.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, 
na repartição competente, para efeito de regularização do processo de 
empenho e pagamento da despesa. 

 
9.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 

apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do 
contrato.  
 

9.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante 
 

9.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos 
seguintes documentos:  
 

9.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e 
Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor;  
 

9.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);  
 

9.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  
 
9.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por 

meio de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com 
terceiros por intermédio da operação de facturing.  
 

9.7. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, 
na forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por 
títulos colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em 
hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos 
incontinenti, à pessoa jurídica que os houver apresentado.  
 

9.8. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
CONTRATADA, não são geradores de direito a reajustamento de preços.  
 

9.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento, 
o preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de 
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mora, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata 
tempore”, em relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização 
monetária, através da variação do IPCA do IBGE. 
 

9.9. O faturamento deverá ser emitido para: FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, sediada na Rua Padre Waldemar, nº 126, 
Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-
000, inscrita no CNPJ sob nº 14.872.461/0001-69.   
 

9.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência.  

 
10. DO REAJUSTE: 
10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 
 
10.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 
de um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 
10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 

será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
10.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela 
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 
seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 
valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

 
10.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, 

o definitivo. 
 
10.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, 
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

 
10.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 
remanescente, por meio de termo aditivo.  
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10.7. O reajuste será realizado por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

 
11. DA GARANTIA CONTRATUAL: 
11.1. Conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21, não haverá depósito em 

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

 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
10.14. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das 

infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 
  

10.14.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 

10.14.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 
 

10.14.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
 

10.14.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
10.14.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 
 
10.14.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta; 

 
10.14.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 
 
10.14.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a 
execução do contrato; 

 
10.14.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução 

do contrato; 
 
10.14.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 
 
10.14.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
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ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da 
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 
10.14.11.  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

 
10.14.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013. 
 
10.15. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 
 

e) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Edital de Contratação Direta, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

 
f) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos 
subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

 
g) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Edital 
de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave; 

 
h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 
8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da 
penalidade mais grave. 

 
10.16. Na aplicação das sanções serão considerados: 

 
10.16.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 
10.16.2. as peculiaridades do caso concreto; 
 
10.16.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 
10.16.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
 
10.16.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 
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10.17. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 
de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, 
além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente. 
 

10.18. A aplicação das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta, em 
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 
Administração Pública. 

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

sanções. 
 
10.20. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de 

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

 
10.21. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa. 

 
10.22. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

  
10.23. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 

10.24. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
nos anexos a este Edital. 

 
Condeúba - BA, 24 de março de 2022. 
 
 

 
Silvan Baleeiro de Sousa 

Prefeito Municipal 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2022 
 
 
 
Processo de Dispensa nº 027/2022 
Processo Administrativo nº 083/2022 
 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
FMAS E A EMPRESA 
___________________. 

 
 
 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento pactuam, entre si, o 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, Condeúba, Estado da 
Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Padre Waldemar, nº 
126, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.872.461/0001-69, neste ato representada pela sua Gestora a SRA. 
MARINALDA BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRA, CPF nº 270.928.365.49, RG nº 
01879375 40, encontradiça a Rua Martinho Moreira, nº 51, Bairro Centro, na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, aqui denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado a empresa __________________________, CNPJ n° 
_________________, sediada a Rua _________, nº ________, Bairro _______, 
na cidade de __________, Estado da ___________, representada pelo (a) SR (A). 
____________________, brasileiro (a), maior, capaz, (profissão), Documento de 
Identificação nº ________________ e CPF nº ________________, residente e 
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domiciliado (a) a Rua ____________, nº ______, Bairro _____________, na 
cidade de ________________, Estado da ____________, aqui denominado 
CONTRATADO, com fulcro no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21, tendo em 
vista o que consta do Processo Administrativo nº 083/2022, resolvem de mútuo 
acordo celebrar o presente contrato, sujeitando-se os contratantes às normas da 
Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e estipulações a seguir enumeradas:   
 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente Contrato consiste no fornecimento de materiais 

destinados à Secretaria Municipal de Ação Social para manutenção das 
oficinas de artesanato, conforme especificações constantes na proposta, 
constantes do Processo Administrativo nº 083/2022. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO 

VALOR  
2.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados 

abaixo:  
 

QUADRO 
 

2.2. O valor do presente Contrato é de R$ __________ (__________________).  
 

2.3. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
limite para a apresentação das propostas. 

 
2.3.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 
de um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 
2.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 

será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
2.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela 
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 
seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 
valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

 
2.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, 

o definitivo. 
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2.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, 
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

 
2.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 
remanescente, por meio de termo aditivo.  

 
2.9. O reajuste será realizado por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 14.133/21 e, 

supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 
disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições 
deste Contrato. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  
4.1. O presente Contrato terá vigência contada a partir de sua assinatura até 31 

de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado ou renovado a critério da 
Administração, nos termos e condições permitidos pelo artigo 107, da Lei 
Federal nº 14.133/21, com suas modificações posteriores, desde que 
mediante celebração de termo aditivo.  

 
4.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente 

Contrato no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de 
eficácia do mesmo.  

 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO  
5.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da 

CONTRATADA, mediante ordem bancária a ser depositada em conta-
corrente, no valor correspondente. 
 

5.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o 
número do contrato e o nº da nota de empenho.  
 

5.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, 
na repartição competente, para efeito de regularização do processo de 
empenho e pagamento da despesa. 

 
5.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 

apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do 
contrato.  
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5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante 
 

5.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos 
seguintes documentos:  
 

5.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e 
Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor;  
 

5.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);  
 

5.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  
 
5.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por 

meio de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com 
terceiros por intermédio da operação de facturing.  
 

5.7. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, 
na forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por 
títulos colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em 
hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos 
incontinenti, à pessoa jurídica que os houver apresentado.  
 

5.8. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
CONTRATADA, não são geradores de direito a reajustamento de preços.  
 

5.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento, 
o preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de 
mora, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata 
tempore”, em relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização 
monetária, através da variação do IPCA do IBGE. 
 

5.9. O faturamento deverá ser emitido para: FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, sediada na Rua Padre Waldemar, nº 126, 
Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-
000, inscrita no CNPJ sob nº 14.872.461/0001-69.  
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5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência.  

 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos 

consignados na seguinte dotação orçamentária:  
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030901- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 
ATIVIDADE: 2124 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULO - SCFV; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
7.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

convocação formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), 
ofício ou eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal 
seja certificada nos termos da lei.  
 

7.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais 
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações 
do termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal. 
 

7.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais 
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa.  
 

7.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos 
em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que 
se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive 
quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e 
apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo 
CONTRATANTE. 
 

7.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado da contratação.  
 

7.6. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros 
na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de 
despesas para o CONTRATANTE.  
 

7.7. Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para 
recebimento do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE 
a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.  
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7.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 

7.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos.  
 

7.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas 
dependências do CONTRATANTE.  
 

7.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive 
o descarregamento dos produtos contratados;  
 

7.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao 
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.  
 

7.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à 
entrega dos produtos contratados.  
 

7.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou 
ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem 
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade.  
 

7.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida 
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência.  
 

7.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.  
 

7.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização 
expressa do CONTRATANTE.  
 

7.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento os produtos, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza.  
 

7.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se 
obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.  
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7.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou 
atraso na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior 
ou alheio à sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável 
pelo seu deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de 
entrega, aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas 
aquelas a que estiver sujeitas por lei.  

 
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
8.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da 

disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à 
CONTRATADA, sob pena de ilegalidade dos atos.  
 

8.2. Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora, 
quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom 
cumprimento do objeto.  
 

8.3. Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste Contrato. 
 

8.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.  
 
8.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 

acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme 
legislação vigente.  
 

8.5. Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas 
na entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o 
reparo, a correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções. 
 

8.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento dos produtos.  
 

8.7. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da 
entrega dos produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados, 
prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas dependências, 
desde que respeitadas as normas de segurança.  
 

8.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção.  
 

8.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA 
QUINTA deste Contrato.  
 

8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.  
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8.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do 
fornecimento/prestação. 
 

8.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
 

8.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.  
 

8.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº 
14.133/21.  
 

9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
9.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado de forma indireta e 

parcelada, após a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.  
 

9.1.1. Os materiais deverão ser entregues nos locais agendados pelos órgãos 
solicitantes sendo que os fornecimentos deverão ocorrer em horário de 
expediente da Administração, nos dias úteis, salvo em situações de 
urgência da Administração, mediante prévio agendamento, sob pena de 
aplicação das sanções previstas neste Contrato e na Lei 14.133/2021. 
 

9.2. A CONTRATADA deverá executar o serviço/fornecimento utilizando-se dos 
materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços/fornecimentos a serem prestados.  
 

9.3. O contratado ficará obrigado a proceder a execução total dos 
serviços/fornecimento. 
 

9.4. Cabe à CONTRATADA assumir as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias, 
locomoção e refeições relacionadas às visitas. 
 

9.5. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a 
CONTRATADA deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do 
contrato, indicando o prazo necessário, que por sua vez analisará e tomará 
as necessárias providências para a aceitação ou não das justificativas 
apresentadas.  
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade do fornecimento e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE, 
especialmente designados. 
 

11. CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das 

cláusulas deste contrato, das normas e condições estabelecidas no 
Processo de Dispensa de Licitação e do regime de direito público a que 
está submetido, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria 
geral do contrato e as disposições de direito privado. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 
12.1. As partes se vinculam ao contido no competente Processo de Dispensa de 

Licitação nº 027/2022, assim como nos termos da melhor proposta de 
preço, objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada 
pela CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REGÊNCIA 
13.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes da presente 

avença são regidas pelas normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/21, combinadas 
com o disposto na Lei Orgânica do Município de Condeúba. 
 

13.2. Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas pela 
lei de regência de licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de 
direito público, em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicada a teoria 
geral dos contratos e as disposições do direito privado. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA  QUARTA – DAS SANÇÕES 
14.1. Se a CONTRATADA descumprir quaisquer das condições deste 

instrumento, ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 156 e 162, 
da Lei nº 14.133/21, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 

14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:  
 

14.2.1. Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre 
o valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e sobre o valor do 
contrato, se for entrega única.  
 

14.2.2. A partir do terceiro dia útil, até o limite do quinto dia útil, multa de 4% 
(quatro por cento) sobre o valor da nota de empenho, se for entrega 
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parcelada, e sobre o valor do contrato, se for entrega única, caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do sexto dia útil de atraso, 
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.  

 
14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato, 

poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes 
sanções:  
 

14.3.1. advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;  
 

14.3.2. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota 
fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do bem, 
ficando limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o 
prazo de 30 (trinta) dias, considerar-se-á rescindida a contratação;  
 

14.3.3. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação por 
infração de qualquer outra Cláusula deste Contrato, que será cobrada em 
dobro em caso de reincidência;  
 

14.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu 
certificado de registro cadastral por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
 

14.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.  
 

14.4. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do contrato, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco 
ano ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.  
 

14.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a 
receber do CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após 
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 
encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa 
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do Município, podendo ainda o CONTRATANTE proceder à cobrança 
judicial da multa.  
 

14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do 
CONTRATANTE.  
 

14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação.  
 

14.8. No caso de aplicação de penalidades, o CONTRATANTE deve informar a 
Secretaria Municipal de Administração, para providências quanto ao 
registro no Cadastro Geral de Fornecedores de Condeúba.  
 

14.9. As penalidades previstas acima tem caráter de sanção administrativa e, 
consequentemente:  
 

14.9.1. a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha a acarretar ao 
CONTRATANTE;  
 

14.9.2. não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;  
 

14.9.3. as penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui 
as demais, quando cabíveis. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL  
15.1. Em virtude do objeto e das condições deste Contrato, fica inexigível a 

garantia, conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21.  
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO  
16.1. Toda e qualquer alteração do presente Contrato deverá ocorrer por meio de 

Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.  
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO  
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses 

previstas nos artigos 137 e 138, da Lei nº 14.133/21, com as 
consequências legais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
neste Contrato.  
 

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à CONTRATADA o direito à defesa prévia.  

 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Ano 11 - 24/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1325 - PÁGINA 75

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 

47 
 

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 
 

 

18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora 
avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo de dispensa, bem como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 
e legislação correlata, durante a vigência deste instrumento.  
 

18.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este 
Contrato.  
 

18.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização 
expressa do CONTRATANTE.  

 
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO COMBATE À CORRUPÇÃO  
19.1. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar 

ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se 
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, 
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, 
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de 
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos 
prepostos e colaboradores.  

 
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO  
20.1. As partes elegem o foro de Condeúba/BA como o competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos 
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

 
E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, sendo juntado ao 
processo de origem desta contratação, divulgado e mantido à disposição do 
público em sítio eletrônico oficial, na forma do art. 91, da Lei nº 14.133/21. 

 
Condeúba – BA, ___ de _____________ de 2022. 
 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS 
CNPJ nº 14.872.461/0001-69 

Marinalda Batista de Oliveira Silveira 
Contratante 
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EMPRESA  
CNPJ n°  

Representante Legal 
Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________  ____________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF nº:      CPF nº: 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO 
 

DISPENSA ELETRÔNICA: 027/2022 – COM DISPUTA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 083/2022  
 
 
[Identificação completa do representante da licitante], como representante 
devidamente constituído de [Identificação completa da licitante], doravante 
denominada LICITANTE, para fins de participação no processo acima identificado 
de Dispensa Eletrônica, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que:  
 
(a) até a presente data, inexistem fatos impeditivos do direito de participar de 

licitações e não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, como também DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores dessa natureza;  

(b) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49 (APLICAVÉL APENAS PARA 
MEI/ME/EPP); 

(c) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Contratação 
Direta e seus anexos;  

(d) assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no 
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 

(e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 
8.213/91; 

(f) em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal/88, que não emprega menor de dezoito anos em 
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trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos.  

 
 
 
Cidade - UF, _____de __________________ de 20__. 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 075/2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 020/2021
Processo Administrativo Nº 054/2021

TERMO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CONDEÚBA E A EMPRESA JÚLIO 
CÉSAR OLIVEIRA EIRELI

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA (BA), com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob nº 
13.694.138/0001-80, neste ato representada pelo Exm.º  SR. SILVAN BALEEIRO 
DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 –
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, aqui denominado 
CONTRATANTE e, do outro lado a empresa JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA EIRELI,
CNPJ nº 13.895.870/0002-07, empresa sediada na Rua 12 de Outubro, nº 1096,
Bairro Divino Espirito Santo , na cidade de Condeúba, Estado Bahia, representada 
neste ato por seu Diretor/sócio/proprietário SR. Júlio Cesar Oliveira, brasileiro, 
maior, capaz, Identidade nº373057131 e CPF nº 001418845176, residente e 
domiciliado na Rua 12 de Outubro, nº 1096, Bairro Divino Espirito Santo, na 
cidade de Condeúba, Estado Bahia, simplesmente neste termo denominada 
CONTRATADA, contratam com fundamento no Pregão Eletrônico SRP nº 
020/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E
CORRELATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, O SEGUINTE.  

A Empresa JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA EIRELI, com sede no endereço supra, por 
seu titular (ou representante) no fim assinado, compromete-se:  

Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos 
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento 
das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas 
as disposições do Edital cujo objeto é o fornecimento de combustíveis para 
manutenção da frota de veículos e correlatos da Prefeitura Municipal de 
Condeúba.

Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo 
Administrativo nº 054/2021. 

Contratos
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I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº 

10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas 
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da 
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021,
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei 
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da 
mesma lei, em aplicação subsidiária.  

II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. A empresa se compromete expressamente ao fornecimento de registro de

combustíveis para manutenção da frota de veículos e correlatos da 
Prefeitura Municipal de Condeúba, o qual será realizado nas condições e 
forma previstas na homologação publicada no DOM Nº2728 de 02/06/2021,
referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021, PA nº 054/2021, cujo teor 
encontra-se recepcionado por este instrumento como se nele transcrito. 

III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e

condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública, 
ficando para tanto ajustado o valor irreajustável de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão), referente aos lotes 01,02 e 04 com base em preços praticados na 
área de atuação, devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 
(trinta) dias consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral 
da Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor competente 
de Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que serão processados e 
pagos segundo a legislação vigente, nas condições dispostas no edital e 
neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali 
previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e 
comprovada. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.  

3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento 
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  
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3.5. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar 
qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da 
prestação do fornecimento pela Contratada.  

3.6. Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da 
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não 
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros. 

3.7. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

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

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

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

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

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

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

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

Ano 11 - 24/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1325 - PÁGINA 81

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 

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

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

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

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

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

3.17.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou 
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

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

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

3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de 
reajustamento de preços ou atualização monetária.  
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IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:  
3.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 02 dias úteis, contados do 

recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constante na autorização de compra. 

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

3.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e 
Transporte, devendo os combustíveis serem fornecidos através de bombas 
e equipamentos da empresa detentora da Ata de Registro de Preços, 
fixados dentro do perímetro urbano da cidade de Condeúba, devidamente 
autorizado pela Agência Nacional de Petróleo [ANP], através de requisição 
a ser emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e 
Transporte. 

3.4. O combustível objeto desse Termo de Referência deverá ser colocado à 
disposição da Prefeitura na cidade de Condeúba em bombas e 
equipamentos fornecidos pela empresa detentora da Ata de Registro de 
Preços, fixados dentro do perímetro urbano da cidade de Condeúba, 
devidamente autorizado pela Agência Nacional de Petróleo [ANP]. 

3.5. O fornecimento do combustível deverá ser efetuado parceladamente, de 
acordo com a necessidade e solicitação da Administração, na quantidade 
ora estipulada, mediante requisição emitida pelo funcionário municipal 
responsável. 

3.6. O fornecimento do combustível deverá ser imediato à apresentação da 
requisição de acordo com a quantidade estipulada, não se 
responsabilizando a Prefeitura pelo serviço de abastecimento. 

3.7. Todos os veículos da frota municipal deverão ser abastecidos, quando 
necessário, diariamente ou não, inexistindo uma frequência definida, uma 
vez que o consumo de combustível está condicionado à utilização do 
veículo. 

3.8. Os veículos destinados ao Setor de Saúde Municipal deverão ser 
abastecidos a qualquer hora do dia e da noite quando se tratar de extrema 
urgência e necessidade. 
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4.1. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o 
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada 
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

4.2. 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.  

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

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

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

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

V – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

5.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 
(três) membros, designados pela autoridade competente. 

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato ou em legislação específica; 
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6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

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

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

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

VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. São obrigações da Contratante: 

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

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

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

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

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

7.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 
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7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

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

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

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

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA 
CONDIÇÃO: 

8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas 
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação 
das demais penalidades previstas no Edital: 

8.1.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 

8.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto;  

8.2. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido 
para o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer 
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem 
creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada 
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.  

8.3. Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto 
poderá a Contratante cancelar a autorização de compra ou instrumento 
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais 
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais 
prerrogativas legais.  
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IX - CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E QUITAÇÃO: 
9.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a 

CONTRATADA do seguinte modo: 

9.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, conforme 
estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo recebimento, 
podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada parcela 
ajustada.  

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

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

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

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

                                                            365

X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
10.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de 

reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi 
definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso 
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a 
CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será 
atribuída os ônus decorrentes. 

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
11.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o 

objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências 
descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e 
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, Obras e 
Transporte, além do que o objeto contratado deve apresentar claras 
condições de aceitabilidade, devendo ser rejeitado, no todo ou em parte, 
caso apresente incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo 
imperfeições, desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou 
pessoa designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição 
de todo objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os 
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ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas 
inerentes do problema. 

11.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do 
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e 
Transporte, mediante termo circunstanciado ou recibo, conforme o caso.  

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
COMO SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64: 
12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações 

orçamentárias: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.01 – GABINETE DO PREFEITO; 
03.02.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 03.05.01 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; 03.06.01 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 03.07.01 – SECRETARIA DE 
SAÚDE – FMS; 03.08.01 – SECRETARIA DE OBRAS E INFRA 
ESTRUTURA; 03.09.01 – SECRETARIA  DE AÇÃO SOCIAL; 03.10.01 –
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER;

ATIVIDADE/PROJETO: 2.009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.013 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.087 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  
DO CONVÊNIO –SSP-BA; 2.098 – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO –
FEP; 2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2107 
– DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
– FUNDEB 40%; 2129 – MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO –
QSE; 2130 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA; 2007 –
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2067 – GESTÃOA 
DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA; 2069 – MANUTENÇÃO DO BLOCO 
MAC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; 2070 – BLOCO DE GESTÃO; 
2074 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD; 2120 – PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA – PISO BÁSICO FIXO – PAIF/CRAS; 2023 – MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2124 – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV; 2135 – PISO BÁSICO 
VARIAVEL – PBVIII – CRAS VOLANTE; 2015 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2075 - CONTRIBUIÇÕES DE INTER. DOMINIO 
ECONÔMICO – CIDE; 2076 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE 
TRANSPORTE; 2077 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO; 
2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2127 –
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LAZER;

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.000 – MATERIAL DE CONSUMO 
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12.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios 
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64. 

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA 
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE: 
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em 

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

13.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a 
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação, 
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a 
responsabilidade da contratada.  

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
14.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das 

Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da 
mesma lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos 
justos assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei 
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93. 

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO INICIAL. 
15.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo 

administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente 
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a 
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas 
no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições 
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da 
qualidade dos serviços/produtos. 

XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:
16.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:

16.1.1. Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos 
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93. 

16.1.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 
8.666/93. 
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16.1.3. Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. 

16.1.4. Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços. 

16.1.5. Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei 
8.666/93. 

16.1.6. Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).  

16.1.7. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização. 

16.1.8. A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 
8.666/93. 

16.1.9. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 
da Lei 8.666/93. 

16.1.10. O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste 
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei.
8.666/93. 

16.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
16.2.1. Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da 

Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

16.2.2. Devolução de garantia se for o caso; 
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16.2.3. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão; 

16.2.4. Pagamento do custo da desmobilização. 

16.2.5. Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da 
Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93. 

16.2.6. Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a 
noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 
8.666/93. 

16.2.7. Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, 
paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93. 

16.2.8. Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, 
da Lei 8.666/93.

XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até 31 de

dezembro de 2022 ou até entrega total dos produtos/serviços, podendo ser 
prorrogado na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

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

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 
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18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

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

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

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

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

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e 
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até 
cinco anos; 

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

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

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.  
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18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.  

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

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

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

18.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do 
Brasil S/A. 

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

XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO   
19.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o 

presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 
80 da mesma Lei. 

19.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

19.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

19.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos; 
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19.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

19.1.1.4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

19.1.1.5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração; 

19.1.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

19.1.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 

19.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 
forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

19.1.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

19.1.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

19.1.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 

19.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 

19.1.1.13. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

19.1.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 
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19.1.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 

19.1.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, 
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

19.1.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

19.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.  

19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido 
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências 
contratuais: 

19.2.1. Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;  

19.2.2. Execução da garantia contratual, se houver;  

19.2.3. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à Administração.  

XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – VEDAÇÕES 
20.1. É vedado à CONTRATADA:  

20.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira; 

20.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
21.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes 

contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA, 
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem 
assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três) 
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram. 
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Condeúba/BA, em 15/03/2022 

_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

___________________________________ 
JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA EIRELI 
CONTRATADA  

Testemunhas:  ____________________________ 
    Nome /Identidade 
    

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 076/2022 
 
 
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
confecção, impressão e fornecimento de materiais gráficos diversos, conforme 
condições, especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e na Ata de 
Registro de Preço.   
 
BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 
 
CRÉDITO DA DESPESA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030201 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; 030301 - SECRETARIA DE FINANÇAS; 030501 - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; 030601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA; 030701 - SECRETARIA 
DE SAÚDE; 030901 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 031001 - SECRETARIA DE 
CULTURA, ESPORTE E LAZER; ATIVIDADE: 2.013 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO; 2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA; 2.069 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC -MÉIA E ALTA COMPLEXIDADE; 
2.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.023 - MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.074 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD; 
2.120 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS; 2.124 - 
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO  SCFV; 2.135 - 
PISO BASIC VARIÁVEL - BPVIII - CRAS VOLANTE; 2.136 - PISO FIXO DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE - PFMC – CREAS; 2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.122 - FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES 
CULTURAIS; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
 
VALOR DO CONTRATO: R$100.000,00 (cem mil reais), referente aos lotes 2 e 3. 
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 15/03/2022 à 31/12/2022 ou entrega total dos 
produtos/serviços 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal. 
 
CONTRATADA: PATRICIA DA SILVA RODRIGUES, CNPJ Nº23840/0001-30 – Assina 
pela Contratada: PATRICIA DA SILVA RODRIGUES, CPF nº 038482265-70 

Ano 11 - 24/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1325 - PÁGINA 98

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



1 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 018/2021
Processo Administrativo Nº 047/2021

TERMO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CONDEÚBA E A EMPRESA PATRICIA 
DA SILVA RODRIGUES -ME

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA(BA), com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob nº 
13.694.138/0001-80, neste ato representada pelo Exm.º  SR. SILVAN BALEEIRO 
DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 –
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, aqui denominado 
CONTRATANTE e, do outro lado a empresa PATRICIA DA SILVA RODRIGUES -
ME , CNPJ nº 23840148/0001-30, empresa sediada a Rua ISAQUE ALVES DOS 
SANTOS, nº350, Bairro SÃO CRISTOVÃO, na cidade de CACULÉ, Estado 
BAHIA, representada neste ato pela SRA. PATRICIA DA SILVA RODRIGUES,
brasileira, maior, capaz, Identidade nº1354807600 SSP/BA e CPF nº038482265-
70, encontradiço (a) a Rua ISAQUE ALVES DOS SANTOS, nº 350, Bairro SÃO 
CRISTOVÃO, na cidade de CACULÉ, Estado BAHIA, simplesmente neste termo 
denominada CONTRATADA, contratam com fundamento no Pregão Eletrônico 
SRP nº 018/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, O SEGUINTE.  

A Empresa PATRICIA DA SILVA RODRIGUES ME, com sede no endereço supra, 
por seu titular (ou representante) no fim assinado, compromete-se:  

Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos 
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento 
das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de confecção, impressão e fornecimento de materiais 
gráficos diversos.

Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo 
Administrativo nº 047/2021. 
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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 

I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº 

10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas 
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da 
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 018/2021,
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei 
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da 
mesma lei, em aplicação subsidiária.  

II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. A empresa se compromete expressamente a prestar o fornecimento 

parcelado a Contratante, de serviços de confecção, impressão e 
fornecimento de materiais gráficos diversos, o qual será fornecido nas 
condições e forma previstas na homologação publicada no DOM Nº 2710
de 24/05/2021, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 018/2021, PA nº 
047/2021, cujo teor encontra-se recepcionado por este instrumento como 
se nele transcrito. 

III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e 

condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública, 
ficando para tanto ajustado o valor irreajustável de R$100.000,00(cem mil 
reais), referente aos lotes 1 e 2, com base em preços praticados na área de 
atuação, devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral da 
Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor competente de 
Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que serão processados e 
pagos segundo a legislação vigente, nas condições dispostas no edital e 
neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali 
previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e 
comprovada. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.  

3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento 
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  
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3.5. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar 
qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da 
prestação do fornecimento pela Contratada.  

3.6. Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da 
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não 
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros. 

3.7. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado. 

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

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

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

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

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

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

3.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
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3.13. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

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

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

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

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

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

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

3.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de 
reajustamento de preços ou atualização monetária.  

IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:  
4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

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

4.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento. 

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

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

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

4.7. 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.  

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

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

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

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

V – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

5.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 
(três) membros, designados pela autoridade competente. 

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação 
do objeto licitado. 
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VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. São obrigações da Contratante: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 
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VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA 
CONDIÇÃO: 

8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas 
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação 
das demais penalidades previstas no Edital: 

8.1.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 

8.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto;  

8.2. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido 
para o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer 
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem 
creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada 
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.  

8.3. Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto 
poderá a Contratante cancelar a autorização de compra ou instrumento 
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais 
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais 
prerrogativas legais.  

IX - CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E QUITAÇÃO: 
9.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a 

CONTRATADA do seguinte modo: 

9.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, conforme 
estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo recebimento, 
podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada parcela 
ajustada.  

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

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

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

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

                                                            365

X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
10.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de 

reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi 
definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso 
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a 
CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será 
atribuída os ônus decorrentes. 

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
11.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o 

objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências 
descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e 
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Administração e 
Planejamento, além do que o objeto contratado deve apresentar claras 
condições de aceitabilidade, devendo ser rejeitado, no todo ou em parte, 
caso apresente incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo 
imperfeições, desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou 
pessoa designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição 
de todo objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os 
ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas 
inerentes do problema. 

11.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do 
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento, mediante termo circunstanciado ou recibo, conforme o caso.  

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
COMO SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64: 
12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações 

orçamentárias: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030201 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; 030301 - SECRETARIA DE FINANÇAS; 030501 - 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 030601 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA; 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE; 030901 - 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 031001 - SECRETARIA DE CULTURA, 
ESPORTE E LAZER;  
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ATIVIDADE: 2.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO; 2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DE 
ATENÇÃO BÁSICA; 2.069 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC -MÉIA E 
ALTA COMPLEXIDADE; 2.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.074 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD; 2.120 - 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS; 2.124 - 
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO  
SCFV; 2.135 - PISO BASIC VARIÁVEL - BPVIII - CRAS VOLANTE; 2.136 - 
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC – CREAS; 2.027 - 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.122 - FOMENTO 
AS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS;  

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 3390.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

12.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios 
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64. 

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA 
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE: 
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em 

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

13.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a 
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação, 
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a 
responsabilidade da contratada.  

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
14.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das 

Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da 
mesma lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos 
justos assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei 
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93. 

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO INICIAL. 
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15.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo 
administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente 
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a 
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas 
no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições 
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da 
qualidade dos serviços/produtos. 

XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:
16.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:

16.1.1. Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos 
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93. 

16.1.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 
8.666/93. 

16.1.3. Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. 

16.1.4. Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços. 

16.1.5. Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei 
8.666/93. 

16.1.6. Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).  

16.1.7. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização. 
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16.1.8. A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 
8.666/93. 

16.1.9. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 
da Lei 8.666/93. 

16.1.10. O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste 
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei. 
8.666/93. 

16.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
16.2.1. Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da 

Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

16.2.2. Devolução de garantia se for o caso; 

16.2.3. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão; 

16.2.4. Pagamento do custo da desmobilização. 

16.2.5. Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da 
Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93. 

16.2.6. Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a 
noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 
8.666/93. 

16.2.7. Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, 
paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93. 

16.2.8. Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, 
da Lei 8.666/93. 

XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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17.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até 31 de
dezembro de 2022 ou até entrega total dos produtos/serviços, podendo ser 
prorrogado na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

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

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 

18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
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pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do 
Brasil S/A. 

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

XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO   
19.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o 

presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 
80 da mesma Lei. 

19.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

19.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

19.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos; 

19.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

19.1.1.4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

19.1.1.5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração; 

19.1.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

19.1.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 

19.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 
forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

19.1.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
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19.1.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

19.1.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 

19.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 

19.1.1.13. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

19.1.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

19.1.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 

19.1.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, 
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

19.1.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

19.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.  

19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido 
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências 
contratuais: 
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19.2.1. Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;  

19.2.2. Execução da garantia contratual, se houver;  

19.2.3. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à Administração.  

XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – VEDAÇÕES 
20.1. É vedado à CONTRATADA:  

20.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira; 

20.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
21.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes 

contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA, 
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem 
assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três) 
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram. 

Condeúba/BA, em 15/03/2022 

_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

___________________________________ 
Patrícia da Silva Rodrigues - ME
CONTRATADA  

Testemunhas:  ____________________________ 
    Nome /Identidade 
    

____________________________  
    Nome /Identidade 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022 
 
 
 
Dispensa de Licitação nº 021/2022 
Processo Administrativo nº 041/2022 
 
 

Contrato que entre si fazem o Município de 
Condeúba/BA e a COOPERATIVA DE 
PRODUTORES DOS DERIVADOS DE 
MANDIOCA E TODOS OS PRODUTOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DA REGIÃO DO RIO GAVIÃO E 
SERRA GERAL – COOPERMAN, objetivando 
a aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, necessários ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE e Mais Educação, no 
Município de Condeúba/BA.  

 
 
PREÂMBULO  
O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito 
público interno, sediada à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho,n.º53-A, Centro de 
Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob n.º13.694.138/0001-80, neste ato representada 
por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente 
político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-
04, aqui denominada CONTRATANTE ou PREFEITURA e a COOPERATIVA DE 
PRODUTORES DOS DERIVADOS DE MANDIOCA E TODOS OS PRODUTOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DA REGIÃO DO RIO GAVIÃO 
E SERRA GERAL – COOPERMAN, CNPJ Nº 08.097.284/0001-98, com sede a 
Travessa José Vieira, nº 88, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 
neste ato representada pelo SR. PAULO SÉRGIO DA SILVA, brasileiro, maior, capaz, 
agricultor, CPF nº 963.940.645-72, RG nº 1535596678, encontradiço a Travessa José 
Vieira, nº 88, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, doravante 
denominada CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO de compra e venda de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar, do empreendedor familiar rural e de suas 
organizações, oriundo do Processo Administrativo nº 041/2022, Dispensa Eletrônica nº 
021/2022, em cumprimento ao estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE e Mais Educação, através de dispensa de licitação, conforme Lei nº. 
11.947, de 17/07/2009, Resolução CD/FNDE nº 6/2020, bem como pelas demais 
normas pertinentes e condições estabelecidas no Edital de Chamada Pública nº 
002/2022, respectivos anexos deste instrumento, juntamente com a Proposta de Venda 
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apresentada pela Contrata, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as 
condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se 
regerá pelas Cláusulas Seguintes e em conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto deste Contrato a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE e Mais Educação, no Município de 
Condeúba/BA, para o ano letivo de 2022, conforme relacionado e especificado no 
Anexo I.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR  
2.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a Contratada receberá o 
valor total de R$ 281.493,00 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e 
três reais) referente aos lotes 1 a 21.  
 
2.2. No valor acordado já estão incluídos todos os custos necessários ao perfeito 
cumprimento das obrigações, tais como custos de frete, recursos humanos e materiais, 
assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e 
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes 
do presente contrato.  
 
2.2.1. É vedado expressamente o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 
tabela de valores adotada.  
 
2.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao Contratado enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO  
3.1. As despesas para aquisição dos gêneros alimentícios decorrentes da presente 
Chamada Pública correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
 
Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação 
 
Projeto/Atividade:  2.035 – Aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda 

escolar 
 
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo 
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Fonte:  015 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Educacional 

 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES  
4.1. Compete à Contratante:  
 
4.1.1. Acompanhar direta e indiretamente, em cada Unidade Escolar, através da 
servidora Keily Rafaela Bomfim Almeida, nutricionista, responsável designada, a 
qualidade e quantidade dos gêneros alimentícios entregues, verificando o atendimento 
às especificações e demais normas técnicas.  
 
4.1.2. Expedir Ordem de Fornecimento específica para a Contratada.  
 
4.1.3. Guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 Resolução CD/FNDE nº 
6/2020, as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e 
Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 
documentos anexos, estando à disposição para comprovação.  
 
4.1.4. Efetuar os pagamentos à Contratada pelos gêneros efetivamente entregues e 
aceitos, nas condições e formas estabelecidas neste Contrato.  
 
4.2. Compete à Contratada:  
 
4.2.1. Garantir fiel execução do objeto e das demais condições neste instrumento 
previstas.  
 
4.2.2. Fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de identidade e 
qualidade estabelecida na legislação vigente e especificações técnicas elaboradas pela 
Nutricionista da Contratante.  
 
4.2.3. Fornecer/entregar os gêneros alimentícios para as escolas da rede municipal de 
ensino, conforme cronograma ou planilha de entrega definido pela Contratante.  
 
4.2.4. Observar o calendário escolar e feriados municipais e/ou pontos facultativos.  
 
4.2.4.1. Caso a entrega coincida com esses casos, os gêneros alimentícios deverão ser 
entregues no dia seguinte.  
 
4.2.5. Informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais 
de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.  
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4.2.6. Efetuar a substituição/complementação no prazo de 03 (três) dias, após a recusa 
de recebimento, dos gêneros considerados inadequados para o consumo, desde que 
devidamente solicitada pela Contratante.  
 
4.2.7. Guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou 
congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para 
comprovação.  
 
4.2.8. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos causados à Contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.  
 
4.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto pactuado;  
 
4.2.10. A Contratada deverá entregar os produtos limpos, acondicionados e nos 
tamanhos estabelecidos, conforme descrição no Anexo I.  
 
4.2.11. A Contratada deverá cumprir os dias de entrega dos produtos, podendo ser 
recusado o recebimento da mercadoria fora do prazo previsto.  
 
4.2.12. A Contratada deverá informar na semana anterior caso haja algum problema na 
produção para substituição dos produtos.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO  
5.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 07 (sete) dias ou na data 
informada pela Secretaria na solicitação de fornecimento, de acordo com cronograma 
fornecido pela nutricionista ao contratado/vencedor.  
 
5.2. Os produtos deverão entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Educação, situado à Rua Floriano Peixoto, s/n, Bairro Centro, Condeúba/BA, 
devidamente acondicionados em embalagens.  
 
5.3. Constatado o fornecimento incompleto ou vício do produto, a Contratada será 
convocada para substituir ou complementar o produto, no prazo máximo de 03 (três) 
dias, contados da data de sua convocação pela Contratante. Decorrido este prazo e 
não havendo a devida substituição ou complementação, serão aplicadas penalidades 
legais cabíveis.  
 
5.3.1. A Contratada poderá solicitar, antecipadamente, a prorrogação dos prazos 
previstos nos itens 5.1 e 5.3, desde que apresente motivo justificado, comprove suas 
alegações e apresente nova data para o cumprimento da obrigação, suspendendo-se o 
decurso do prazo até a data do recebimento e comunicação oficial à Contratada acerca 
da decisão da Contratante.  
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5.4. Quando da entrega dos itens contratados, a Seção de Depósito e Almoxarifado, de 
posse da nota de empenho, será responsável pelo RECEBIMENTO PROVISÓRIO por 
meio de certidão de recebimento nos autos. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO é ato 
que representa a conferência da marca, valor unitário e total do produto entregue pela 
Contratada.  
 
5.5. Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico da seção 
responsável, ou da Comissão de Recebimento, e constará das seguintes fases.  
 
a) abertura das embalagens (caso necessite).  
 
b) Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou 
aquelas superiores oferecidas pela Contratada.  
 
c) testes com o produto (caso necessite).  
 
5.5.1. O período de inspeção será de até 07 (sete) dias úteis, contados da data de seu 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO.  
 
5.5.2. Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as 
especificações técnicas exigidas no edital e aquelas oferecidas pela Contratada, a 
seção responsável fará o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, através da 
aposição de data e assinatura do responsável pelo carimbo de “Atesto Recebimento” 
na nota fiscal/fatura.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a proposta apresentada, 
até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao serviço prestado.  
 
6.2. A efetuação do pagamento fica condicionada à informação do setor solicitante de 
que os produtos/gêneros foram entregues regularmente e a apresentação dos 
Certificados de Regularidade Fiscal, por parte da Contratada.  
 
6.3. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das 
obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município;  
 
6.4. A Contratante não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou 
gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da Contratada, 
nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções, 
etc.  
 

Ano 11 - 24/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1325 - PÁGINA 121

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 
 

 

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

6.5. Não será efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual.  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
7.1. A Contratante convocará o vencedor, formalmente para a assinatura do contrato.  
 
7.2. O prazo para assinatura do contrato será de 02 (dois) dias contados da data de 
convocação para esse fim.  
 
7.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, sujeita-o às penalidades 
legalmente estabelecidas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO PARA A EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  
8.1. O prazo de vigência do contrato será até o encerramento do exercício financeiro, 
ou seja, até 31 de dezembro de 2022.  
 
8.2. O início da execução do contrato será na data de sua assinatura, obedecendo ao 
com o cronograma de entrega estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.  
 
8.3. O Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardada as suas condições essenciais.  
 
 
CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO  
9.1. A Contratada não poderá subcontratar o fornecimento objeto do presente ajuste.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO  
10.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Servidora Keily Rafaela 
Bomfim Almeida, Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade 
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas 
pela Contratante ou pela legislação, de forma a fazer cumprir rigorosamente o projeto, 
as especificações e prazos propostos.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO  
11.1. O presente contrato reger-se-á pelas condições estabelecidas no Edital de 
Chamada Pública n.º 002/2022, pela Resolução CD/FNDE n.º 6/2020, pela Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993 e pela Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009, em todos os 
seus termos.  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  
12.1. A Administração poderá declarar rescindido o Contrato quando:  
 
a) houver comunicação prévia de uma parte à outra, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, sem o ensejo de qualquer penalidade.  
 
b) houver inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências 
contratuais e as previstas em lei.  
 
c) houver não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos.  
 
d) houver lentidão no cumprimento do Contrato, levando a Administração comprovar a 
impossibilidade de fornecimento dos gêneros alimentícios nos prazos estipulados.  
 
e) houver atraso injustificado no início do fornecimento dos gêneros alimentícios.  
 
f) houver paralisação no fornecimento dos gêneros alimentícios sem justa causa e 
prévia comunicação à Contratante.  
 
g) houver subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas neste Contrato.  
 
h) houver desatendimento das determinações regulares da Unidade da Administração 
designada para acompanhar e fiscalizar o Contrato.  
 
i) houver cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas pela 
Fiscalização da Contratante.  
 
j) o valor das multas aplicadas ultrapassar de 10% (dez por cento) do valor global 
contratado ou após o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida.  
 
k) houver ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato.  
 
l) houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela Contratante, exaradas no Processo Administrativo a 
que se refere o Contrato.  
 
12.2. A Contratante poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 
Contrato por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a Contratada, 
neste caso, retenções eventualmente efetuadas e os valores correspondentes aos 
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fornecimentos dos gêneros alimentícios já efetuados até a data da rescisão, se aceitos 
pela Fiscalização.  
 
12.3. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, o produtor familiar desde que 
justificado e comprovado através de laudo emitido por órgão competente, poderá 
substituir o produto com valor equivalente, desde haja prévio consentimento da 
nutricionista; caso não houver esta possibilidade o produtor ficará desobrigado do 
cumprimento do contrato firmado.  
 
12.4. A Contratante em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os 
interesses particulares poderá:  
 
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos da Contratada.  
 
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão da 
Contratada.  
 
c) fiscalizar a execução do contrato. d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total 
ou parcial do ajuste.  
 
Parágrafo único. Sempre que a Contratante alterar ou rescindir o contrato sem culpa da 
Contratada, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento 
da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.  
 
12.5. O presente ajuste só será considerado extinto após o pagamento de eventuais 
valores devidos.  
 
12.6. Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, 
por carta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  
 
a) por acordo entre as partes.  
 
b) pela inobservância de qualquer de suas condições.  
 
c) qualquer dos motivos previstos em lei.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços ou qualquer 
inadimplência contratual, a Contratante poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao 
Contratado as seguintes sanções:  
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I - advertência por escrito, caso verificadas quaisquer irregularidades, para as quais 
tenha concorrido;  
 
II - multa de 0,5% por dia de atraso sobre o valor total, limitado esta a 15 (quinze) dias;  
 
III - multa de 5% sobre o valor total, no caso de inexecução parcial do contrato 
cumulada com pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
por um período de 01 (um) ano;  
 
IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, no caso de inexecução total do 
contrato cumulada com pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração por um período de 2 (dois) anos;  
 
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
nos casos de falta grave que possam ser tipificados como crime contra a 
Administração.  
 
13.2. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.  
 
13.3. As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a 
critério da Contratante, admitida sua reiteração.  
 
13.4. Quando a Contratada motivar a rescisão contratual será responsável pelas 
perdas e danos porventura decorrentes para o Contratante ou a terceiros, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização;  
 
13.5. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos ao Contratado ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.  
 
13.6. As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, 
por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de 
recebimento, por fax ou e-mail transmitido pelas partes.  
 
13.7. Nos casos de inadimplência do Contratante, proceder-se-á conforme o § 1º, do 
art. 20 da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE  
14.1. Os preços dos produtos originados desta contratação não poderão sofrer 
alterações, salvo nas hipóteses previstas no subitem 14.2.  
 
14.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
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(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante processo, 
devidamente instruído, conforme § 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Condeúba/BA, para dirimir qualquer dúvida ou 
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 
(03) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  
 

 
Condeúba - BA, 22 de março de 2022.  
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa 
CONTRATANTE 

 
 
 
COOPERATIVA DE PRODUTORES DOS DERIVADOS DE MANDIOCA E TODOS OS 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DA REGIÃO 

DO RIO GAVIÃO E SERRA GERAL – COOPERMAN 
CNPJ Nº 08.097.284/0001-98 

Paulo Sérgio da Silva 
CONTRATADA 

 
 
Testemunha:  Nome: ________________________________________________  

CPF:  
 

Nome: ________________________________________________  
CPF: 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 080/2022 
 
 
ESPÉCIE: FORNECIMENTO 
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 021/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022 
 
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE e Mais Educação, no Município de Condeúba/BA, para o 
ano letivo de 2022, conforme condições, especificações e quantidades descritas 
no Termo de Referência. 
 
BASE LEGAL: LEI 8.666/93 
 
CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 03.05.01 – Secretaria de Educação; 
Projeto/Atividade: 2.035 – Aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 015 – Transferência de 
Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional 
 
VALOR DO CONTRATO: R$ 281.493,00 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e 
noventa e três reais), referente aos lotes 1 a 21. 
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 22/03/2022 a 31/12/2022 ou até entrega total dos 
produtos. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal;  
 
CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUTORES DOS DERIVADOS DE 
MANDIOCA E TODOS OS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DA REGIÃO DO RIO GAVIÃO E SERRA GERAL – COOPERMAN, CNPJ 
Nº 08.097.284/0001-98 – Assina pela Contratada: PAULO SÉRGIO DA SILVA, CPF nº 
963.940.645-72. 
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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

LEI NO 05, DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com 
órgãos Federais, Estaduais, Associações de Municípios e da outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, e com fulcro na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de 
Guajeru decreta e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, durante todo o ano de 2022, a 
celebrar convênios, contratos, acordos, ajustes, com todas as Secretarias e Órgãos da 
Administração Direta e Indireta que integram o Governo Estadual e Federal, bem como, 
Empresas Privadas que prestem serviços públicos, e com municípios de maneira isolada 
ou por meio de associações, sobre quaisquer assuntos que disserem respeito aos 
interesses do Município.

Art. 2º - Fica obrigado o Chefe do Poder Executivo Municipal a informar à Câmara 
Municipal de Vereadores, através de ofício, a obtenção de recursos oriundos de convênios 
assinados.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor em na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guajeru (BA), 24 de março de 2022.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e mail – pmituacu@hotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 14 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022

Decreta:

004 - EDUCAÇÃO

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00 / 153 - Material de Consumo 70.000,00 0,00
3.3.90.33.00 / 04 - Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 232.000,00

3.3.90.33.00 / 153 - Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 70.000,00

3.3.90.33.00 / 19 - Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 51.000,00

3.3.90.36.00 / 153 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00 0,00

3.3.90.39.00 / 22 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 243.000,00 0,00

Total por Ação: 353.000,00 353.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 353.000,00 353.000,00

006 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.033 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 0,00 30.000,00

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00 0,00

Total por Ação: 30.000,00 30.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 30.000,00 30.000,00

Total Geral: 383.000,00 383.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O  QUADRO  DETALHADO  
DADESPESA  (QDD)  DA  PREFEITURA  
MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O
EXERCÍCIO  DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  01 de fevereiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

DECRETO nº 15 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022

Dotações Suplementares

002 - GABINETE DO PREFEITO

2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00

4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00

Total por Ação: 17.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 17.000,00

003 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.006 - GESTÃO DOS SERV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

4.4.90.61.00 / 00 - Aquisição de Imóveis 35.000,00

Total por Ação: 35.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 35.000,00

004 - EDUCAÇÃO

1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 01 - Obras e Instalacoes 160.000,00

Total por Ação: 160.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 160.000,00

005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.022 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo 5.000,00

Página: 1 de 32849323

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação  de  Dotação  no  valor  total  de  R$  772.000,00
(Setecentos e setenta e dois mil reais ), para fins que se
especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe
 confere a Lei Municipal 973 de 12 de novembro de 2021, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 772.000,00  (Setecentos e setenta e dois mil
reais ) de acordo com a Lei n° 973/2021, para reforço das seguintes dotações;

Ano 11 - 24/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1325 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
3.3.90.36.00 / 29 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00

Total por Ação: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

006 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.035 - MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00

Total por Ação: 150.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 150.000,00

007 - SAÚDE

2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 100.000,00

3.3.90.33.00 / 02 - Passagens e Despesas com Locomocao 100.000,00

3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00

Total por Ação: 300.000,00

2.044 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCED ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 100.000,00

Total por Ação: 100.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 400.000,00

Total Suplementado: 772.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Credito aberto no Artigo 1º, utilizar-se-á os recursos oriundos da anulação total ou parcial de 
dotações, atendendo ao previsto no Art. 43, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Dotações Anuladas

003 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00

Total por Ação: 300.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 300.000,00

004 - EDUCAÇÃO

2.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO

Página: 2 de 32849323
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
3.1.90.11.00 / 19 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 395.000,00

Total por Ação: 395.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 395.000,00

007 - SAÚDE

2.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.90.30.00 / 214 - Material de Consumo 77.000,00

Total por Ação: 77.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 77.000,00

Total Anulado: 772.000,00

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.                 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em 01 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 17 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

Decreta:

004 - EDUCAÇÃO

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 01 - Obras e Instalacoes 60.000,00 0,00
4.4.90.51.00 / 19 - Obras e Instalacoes 0,00 60.000,00

Total por Ação: 60.000,00 60.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 60.000,00 60.000,00

Total Geral: 60.000,00 60.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.

Ano 11 - 24/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1325 - PÁGINA 139

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  07 de fevereiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 18 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

Decreta:

007 - SAÚDE

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.040 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 0,00 200.000,00
3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 200.000,00

3.3.90.39.00 / 214 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00 0,00

Total por Ação: 400.000,00 400.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 400.000,00 400.000,00

Total Geral: 400.000,00 400.000,00
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ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  07 de fevereiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 19 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022

Decreta:

003 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.006 - GESTÃO DOS SERV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 0,00 57.000,00
3.3.90.93.00 / 24 - Indenizações e Restituições 57.000,00 0,00

Total por Ação: 57.000,00 57.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 57.000,00 57.000,00

Total Geral: 57.000,00 57.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  14 de fevereiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 20 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022

Decreta:

007 - SAÚDE

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.044 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCED ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 100.000,00 0,00
3.3.90.39.00 / 214 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 100.000,00

Total por Ação: 100.000,00 100.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 100.000,00 100.000,00

Total Geral: 100.000,00 100.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  14 de fevereiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 22 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Decreta:

007 - SAÚDE

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.040 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 8.000,00 0,00
3.3.90.92.00 / 214 - Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 8.000,00

Total por Ação: 8.000,00 8.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 8.000,00 8.000,00

Total Geral: 8.000,00 8.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  21 de fevereiro de 2022.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 23 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Decreta:

007 - SAÚDE

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.044 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCED ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo 21.000,00 0,00
3.3.90.30.00 / 214 - Material de Consumo 0,00 21.000,00

Total por Ação: 21.000,00 21.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 21.000,00 21.000,00

Total Geral: 21.000,00 21.000,00

Página: 1 de 2

ALTERA O QUADRO DETALHADO DA DESPESA (QDD) 
DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUAÇU  PARA  O 
EXERCÍCIO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei de 
nº 967 de 06 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
159 de 22 de novembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados 
ao Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
PC GILBERTO GIL - CENTRO

CNPJ: 14.106.280/0001-21 - CEP: 46.640-000 - ITUACU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal

CPF       : 018.195.975-55

Página: 2 de 2

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, Estado da Bahia, em  21 de fevereiro de 2022.
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   PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

___________________________________________________________________________
RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 02 – 1º PAVIMENTO – CENTRO – JACARACI – BAHIA – CEP: 46.310-000

FONE: (077) 3455 – 2151 / 3466 – 2341
pmjacaraci@hotmail.com

LEI Nº 225, DE 24 de MARÇO de 2022.
“Autoriza o Executivo Municipal a fazer o 
parcelamento, a dação em pagamento e dispensa 
de multas e juros e correção monetária de créditos
tributários e dá outras providências.”

ANTÔNIO CARLOS FREIRE DE ABREU, prefeito do município de JACARACI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Código 
Tributário Municipal N° 105 de 11 de Dezembro de 2000, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I

DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DA REDUÇÃO E 
REMISSÃO DAS MULTAS E DOS JUROS INCIDENTES

Art. 1º Os créditos de qualquer natureza da Fazenda Municipal e Autarquias Municipal, inscritos 
em dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal ajuizada ou que tenham sido objeto 
de parcelamento anterior não integralmente liquidado ou cancelado por falta de pagamento, 
poderão ser pagos, parceladamente com dispensa de juros, multa moratória e correção monetária, 
observadas as condições e requisitos estabelecidos nesta lei. 

§1º - A redução incidirá, exclusivamente, no valor das multas moratórias e juros, não no débito 
principal, conforme os limites abaixo fixados:

I – até R$ 300,00 em 03 (três) parcelas de valores fixos e iguais.
II - de R$ 300,01 até 1.000,00 em até 05 (cinco) parcelas de valores fixos e iguais.
III - de R$ 1.000,01 até 10.000,00 em até 10 (dez) parcelas de valores fixos e iguais.
IV - de R$ 10.000,01 até 50.000,00 em até 15 (quinze) parcelas de valores fixos e iguais. 
V – a partir de R$ 50.000,01 em até 30 (trinta) parcelas de valores fixos e iguais. 

§ 2º - As reduções de que trata este artigo não se acumulam com outras previstas na legislação 
tributária em razão da data de pagamento, nem com qualquer outro benefício de mesma natureza.

§ 3º - O crédito tributário de que trata este artigo será atualizado até a data do deferimento do 
parcelamento. 

§ 4º - Os benefícios previstos neste artigo não alcançam as importâncias já recolhidas. 

§ 5º - Para fazer jus aos benefícios desta lei os contribuintes deverão formular o requerimento na 
Secretaria Municipal de Administração em até 31 de Dezembro de 2022.

Art. 2º O parcelamento abrangerá o principal e atualização monetária. 
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Art.3º - O parcelamento será pago mensal e sucessivamente, em parcelas iguais e fixas, a partir 
da data do deferimento do requerimento.

Art. 4º - O pagamento da 1ª parcela deverá ser efetuado em até 10(dez) dias do ato do 
deferimento do parcelamento, sendo que o valor das parcelas não pode ser inferior ao 
correspondente a 10,00 UPFM (Unidades Padrão Fiscal do Município). 

Art. 5º - O parcelamento ficará sem efeito, motivando a antecipação de todas as parcelas 
vincendas, quando: 

I - em caso de venda do imóvel sobre o qual tenham recaído as dívidas parceladas e ainda não 
vencidas, quando, inclusive, a liquidação do saldo remanescente deverá preceder a respectiva 
transmissão do bem;
II - em qualquer caso, havendo declaração de falência ou insolvência, e penhora. 

Art. 6º - O não cumprimento do parcelamento nas condições estabelecidas nesta lei implica em 
sua desistência, determinando o cancelamento automático do mesmo, e o restabelecimento pleno 
da dívida, com restauração das deduções eventualmente concedidas, subtraídos os valores pagos. 

Art. 7º - O pedido de parcelamento importa em confissão irretratável do débito e configura 
confissão extrajudicial. 

Art. 8º - O devedor poderá promover a liquidação antecipada, total ou parcial, do crédito 
parcelado.

Art. 9º - O parcelamento deverá respeitar o fato gerador de cada débito, não podendo se somar a 
outros.

Art. 10° - Os créditos, objetos de parcelamentos pretéritos efetivados antes da vigência desta lei, 
poderão uma única vez, no interesse e conveniência do contribuinte, serem objeto de novo 
parcelamento, observados os critérios, limites e condições desta lei, consolidando o saldo 
devedor atualizado na data do requerimento do novo parcelamento. 

Art. 11° - Na hipótese de ação judicial ajuizada pelo contribuinte, a concessão do benefício de 
que trata esta lei fica condicionada à desistência da ação e ao pagamento das custas judiciais e 
dos honorários advocatícios, se for o caso. 

CAPÍTULO II

DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Art. 12° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a compensação de crédito tributário com 
crédito líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, nas condições previstas neste 
capítulo. 
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§ 1º - A compensação poderá incidir total ou parcialmente sobre os créditos tributários devidos 
pelo contribuinte, não incidindo sobre o saldo remanescente de parcelamento em curso.

§ 2º - O disposto no caput deste artigo não se aplica nos casos de dolo, fraude ou simulação do 
contribuinte ou de terceiro em benefício daquele. 

§ 3º - A compensação do crédito tributário nos termos deste artigo estende se ao responsável 
solidário pela obrigação tributária. 

§ 4º - É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação 
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 
Art. 13° - A realização da compensação fica condicionada à análise, pela Secretaria Municipal de 
Administração, de sua viabilidade econômico-financeira. 

CAPÍTULO III

DA DAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 14º - Fica o Poder Executivo, observada a conveniência e a necessidade do uso do bem no 
serviço público municipal, autorizado a permitir a quitação de créditos tributários da Fazenda 
Pública Municipal, inscritos em dívida ativa, mediante dação em pagamento de bens imóveis. 

Art. 15° - Não será permitida a dação em pagamento: 

I - de bens gravados com quaisquer ônus, ainda que sobre parte de seu valor; 
II - de único imóvel pertencente ao devedor. 

§ 1º - O valor pelo qual será recebido o bem terá como limite máximo o valor de mercado. 

§ 2º - Considera-se valor de mercado, para os fins desta lei, o valor obtido em avaliação realizada 
pela comissão de avaliação de imóveis da Prefeitura Municipal de Jacaraci. 

§ 3º - O pedido de dação em pagamento do sujeito passivo não gera direito adquirido a sua 
realização e não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem a fluência dos juros de mora 
e demais acréscimos legais. 

§ 4º - A dação em pagamento, judicial ou administrativa, importa confissão irretratável da dívida 
e da responsabilidade tributárias.

CAPÍTULO IV

DAS ISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 16° – Aos créditos da Fazenda Pública, inscritos em dívida ativa, com exigibilidade 
suspensa, seja na esfera administrativa ou judicial, poderá o devedor optar pelo disposto nesta 
Lei observando o prazo previsto no Art.1°,  §5°, a contar da reativação do credito envolvido.

Art. 17° - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jacaraci, em 24 de março de 2022.

____________________________________
ANTÔNIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

_________________________
ADELMO GOMES PEREIRA
Secretario de Administração
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Art. 16° – Aos créditos da Fazenda Pública, inscritos em dívida ativa, com exigibilidade 
suspensa, seja na esfera administrativa ou judicial, poderá o devedor optar pelo disposto nesta 
Lei observando o prazo previsto no Art.1°,  §5°, a contar da reativação do credito envolvido.

Art. 17° - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jacaraci, em 24 de março de 2022.

____________________________________
ANTÔNIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

_________________________
ADELMO GOMES PEREIRA
Secretario de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

RATIFICAÇÃO DO ATO
Processo Administrativo n° 025/2022

Dispensa de licitação nº 009/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo 
administrativo n° 025/2022 de Dispensa de Licitação nº 009/2022 que tem por 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de postes coloniais de jardim com escopo de serem instalados nas 
praças públicas do munícipio de Jacaraci/BA. CONTRATADO: CLAUDIO 
BOTELHO DE SOUZA ME, inscrito no CNPJ: 01.520.995/0001-84, sediada Praça 
Prisciliano Ladeia, nº 160, Centro, Jacaraci/BA, CEP 46310-000. Com vigência até 
31/12/2022, conforme o Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21.

Jacaraci/BA, 24 de março de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

RATIFICAÇÃO DO ATO
Processo Administrativo n° 025/2022

Dispensa de licitação nº 009/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo 
administrativo n° 025/2022 de Dispensa de Licitação nº 009/2022 que tem por 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de postes coloniais de jardim com escopo de serem instalados nas 
praças públicas do munícipio de Jacaraci/BA. CONTRATADO: CLAUDIO 
BOTELHO DE SOUZA ME, inscrito no CNPJ: 01.520.995/0001-84, sediada Praça 
Prisciliano Ladeia, nº 160, Centro, Jacaraci/BA, CEP 46310-000. Com vigência até 
31/12/2022, conforme o Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21.

Jacaraci/BA, 24 de março de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal
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CONTRATO No. 58 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

OBJETO

VALOR

DO TA ÇÃ O ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

 R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)

EXTRATO DE CONTRATO

DISP Nº 009/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CLAUDIO BOTELHO DE SOUZA ME
o fornecimento de postes coloniais de jardim com escopo de serem instalados nas
praças públicas do munícipio de Jacaraci/BA

02.00

2059
4.4.9.0.51.00.00

31/12/2022
24/03/2022

CONTRATO No. 58 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO

OBJETO

VALOR

DO TA ÇÃ O ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

 R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)

EXTRATO DE CONTRATO

DISP Nº 009/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CLAUDIO BOTELHO DE SOUZA ME
o fornecimento de postes coloniais de jardim com escopo de serem instalados nas
praças públicas do munícipio de Jacaraci/BA

02.00

2059
4.4.9.0.51.00.00

31/12/2022
24/03/2022
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CONTRATO No. 20 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 27 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 65 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 4.396,18
(quatro mil trezentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 1.454,40
(um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais). 

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 2.702,00
(dois mil setecentos e dois reais).

14/02/2022
30/06/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

14/02/2022
30/06/2022

GLAUCON KENNEDY SOUZA E SOUZA

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
DAIANE KELY CANGUSSU SANTOS

14/02/2022
03/07/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
JAYANA KELLY SANTANA REIS
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CONTRATO No. 73 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 75 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 83 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

14/02/2022
30/06/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 1.560,00
(um mil quinhentos e sessenta reais). 

14/02/2022
03/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
EZANE BRITO DE OLIVEIRA

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
DIRCE MARA ROCHA SOUZA

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 2.936,00
(dois mil novecentos e trinta e seis reais).

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
VANDERLAN DA ROCHA PESSOA

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 1.950,00
(um mil novecentos e cinquenta reais).

14/02/2022
03/07/2022
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CONTRATO No. 84 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 85 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 92 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

14/02/2022
03/07/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
ZAIRA SILVA DE ABREU

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 2.679,30
(dois mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
HELIO XAVIER LIMA JUNIOR

14/02/2022
03/07/2022

14/02/2022
03/07/2022

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 3.852,99
(três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos).   

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SUELI PEREIRA MATOS

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 2.679,30
(dois mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos).
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CONTRATO No. 94 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 96 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 99 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 3.575,00
(três mil quinhentos e setenta e cinco reais).

14/02/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
ALEX GUEDES DOS SANTOS

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 1.992,81
(um mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos).  

30/07/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 2.679,30
(dois mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

14/02/2022
03/07/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

14/02/2022
03/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SIRLENE RODRIGUES DOURADO

CARLOS RANGEL GOMES PEREIRA
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CONTRATO No. 100 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 106 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 108 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 2.679,30
(dois mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

14/02/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
MAYARA PEREIRA PINHEIRO GOMES

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 3.179,96
(três mil cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos).

03/07/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 1.922,81
(um mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos).

14/02/2022
03/07/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

14/02/2022
03/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
JOAO MARIO ALVES SOUZA

ADJANIO SANTOS SILVA
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CONTRATO No. 109 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

CONTRATO No. 180 2022

CONTRATANTE
CONTRATADO

DATA DA ASSINATURA
VIGÊNCIA

14/02/2022
10/07/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SAMIRA GUERRA DOMINGUES

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ R$
2.679,30 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

14/02/2022
03/07/2022

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
DOUGLAS MANOEL ANTONIO DE ABREU PESTANA DOS SANTOS

OBJETO Alteração na remuneração mensal paga ao contratado que passa a ser R$ 3.845,63
(três mil oito centos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).
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Licitações
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O Município de Malhada de Pedras localiza-se a aproximadamente 576,00 Km da capital 
Salvador. Sua população no último censo, segundo o IBGE, foi de aproximadamente 8.393 
habitantes. 
Apresenta um clima tropical sub-úmido seco, mesoténnico, no semiárido nordestino com 
temperatura média anuai de 21,30 °C. A precipJtaçiio média anual ê de 756 mm e o período chuvoso 
é de outubro a maio. 
O projeto visa à pavimentação em paralelepípedo das Ruas: Av. Margem da BA-026, A,B,C,D, E, 
Rua Valdomiro Correia da Silva no Bairro Popular IV, Sede como mostra em 
plantas anexa, juntamente com a drenagem de águas pluviais.  

A execução de uma pavimentação visa melhorar a qualidade de vida e saúde da população 
beneficiada, visto que nas condições atuais todos sofrem em virtude da poeira existente nos 
períodos de estiagem, bem como com as águas sem escoamento nos períodos de chuva; tudo isso, 
sistematicamente, vem provocando aumento na incidência de doenças endêmicas e parasitose, 
provocando o crescimento dos índices de mortalidade infantil. 

Além do mais, elevaremos o índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com uma obra de grande 
alcance social e urbanístico para toda a população beneficiada. 

 
ESPECIFICACÕES TÉCNICAS 

 
Estas especificações fixam as qualidades mínimas, aplicáveis e exigíveis pela fiscalização, dos 
serviços necessários para a completa execução da obra. 

A execução da obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, memoriais, planilhas e 
detalhes fornecidos. 

As normas, especificações e métodos aprovados, recomendados ou em fase de projeto da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e relacionadas direta ou indiretamente, com a 
obra, fazem parte integrante do presente capítulo. 

Este capítulo fixa e estabelece as condições e requisitos técnicos que devem ser cumpridos no 
tocante à. 

Execução de serviços por seus próprios meios; 
Em caso de eventuais divergências entre elementos do projeto serão seguidos os seguintes critérios: 
Divergências entre as cotas assinaladas e as dimensões medidas em escala, prevalecerão as 
TERCEIRAs; 
Divergências entre desenhos de escalas diferentes - prevalecerão os de maior escala (denominador 
menor da relação modular); 
Divergências entre elementos não incluindo nos dois parágrafos anteriores, prevalecerão o critério e a 
interpretação da fiscalização, para cada caso. 
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No canteiro de trabalho, deverão ser mantidos em bom estado, tantos jogos de plantas quantos 
forem necessários para os serviços da obra. 

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras complementares não 
consideradas no projeto, serão em ocasião oportuna, especificados e detalhados pela fiscalização. 
Deverão ser obrigatoriamente executados, desde que sejam necessários à complementação técnica 
do projeto. 

 

Todo o material a ser empregado  podendo 
ser submetido ao exame e ensaios que serão realizados no laboratório da fiscalização ou outro 
idôneo por ela indicado. 

Em qualquer caso a aplicação dos materiais deverá passar pela aprovação da fiscalização antes de 
seu uso, e obedecer rigorosamente às especificações. 

Na aquisição, dar preferência em igualdade de condições, a materiais que tenham marca de 
conformidade (ABNT   PNB-144). 

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definindo o padrão de qualidade do 
produto, só poderão ser substituídos por outros que preencham os mesmos padrões, comprovados 
por ensaios em órgãos ídôneos, a critério da fiscalização. 

Somente equipamentos leves poderão prescindir de recursos mecânicos para manuseio; evitar-se-á 
arrastar, rolar ou deslizar peças sobre o terreno ou sobre dispositivos não apropriados para tais 
operações. 

1.1) Locação, Nivelamento e Acompanhamento Topográfico 
A locação e nivelamento da obra deverá ser implantada de forma tal que não possa ser modificada 
sua posição original tomando-se,  
da obra. 

Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico adequado. 

A locação será feita pelo eixo, com a distância máxima entre as estacas de 20m. 

1.2) Pavimentação em Paralelepípedos: 
 

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).  
O tipo de pavimento adotado foi o pavimento em paralelepípedo. A execução dos serviços será 
dividida em 02 etapas principais, onde a primeira será a conformação geométrica da via e a segunda 
será a execução do pavimento em paralelepípedo com areia escolhida para esse serviço deverá ser 
grossa e com 0,10m de espessura, lavada e livre de materiais orgânicos e ácidos e o solo compactado 
deverá apresentar uma espessura de 0,15m, para garantir a qualidade do calçamento, sendo estes 
paralelepípedos rejuntados com argamassa traço 1:3. 
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No sistema projetado procurou-se aproveitar ao máximo a topografia do greide existente visando a 
otimização da terraplenagem. Adotando-se uma declividade transversal da via igual a 3% e meio fio 
com altura de 15 cm, para otimizar o escoamento superficial das contribuições pluviais mantendo a 
via seca. 

A área que compõe este sistema foi delimitada com base na topografia levantada, assim como no 
arranjo geométrico das vias (disposição em planta, declividades, larguras das ruas, abauJamento das 
seções transversais e extensões) e a utilização atual e futura das vias.  

Regularização do sub-leito 

Após a terraplenagem será necessário relocar e nivelar o eixo e bordos das caixas de ruas e caminhos, 
a fim de que seja procedida a sua conformação geométrica, através de pequenos cortes e 
complementações. 

Carga e Descarga de Solo 
Carga e descarga de material oriundos de cortes, limpeza superficial e escavações, sendo materiais de 
baixa qualidade e inutilizáveis na obra utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus. 
Confor 

 
Compactação do sub-leito 

Em seguida ao procedimento anterior, o sub-leito deverá ser escarificado na 
profundidade de 20cm, e trabalhado mecanicamente (umedecido, homogeneizado e por fim 
compactado), de tal modo a ser obtida uma superfície estável e de acabamento adequado ao 
assentamento do paralelepípedo. 

 
Equipamentos: 

Motoniveladora pesada, provida de escarificador; 

Veículo provido de dispositivo aspargidor de água;  

Caminhão Basculante 10,0  

Pá Carregadeira sobre pneus; 

Rolo compactador de pneus. 

 

Assentamento de paralelepípedos em Trechos reto.e: 
Inicia-se com o assentamento da TERCEIRA fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta 
coincida com o eixo da pista. 

A fileira deverá ser progredida do eixo da pista para o meio-fio, devendo-se terminar junto a 
este 
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A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o 
eixo da pista. Os demais paralelepípedos serão assentados como os da TERCEIRA fileira. 

A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que sua junta fique no prolongamento da junta da  
TERCEIRA fileira; os da quarta, no prolongamento dos da segunda e assim por diante. 

Assentamento em juncão de trechos. 

Quando se tiver que fazer a junção de dois trechos de paralelepípedos, executados 
separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelas, formando 
então um triângulo, deve-ser arrancar um certo comprimento de paralelepípedos, escolher os 
maiores e assentar os mesmos no trecho onde o espaçamento e maior, sucessivamente, até fechar a 
brecha. Deve-se arrumar as fileiras de maneira que se evite a colocação de paralelepípedos com 
formato triangular. 

Assentamento em alargamento de ruas e estacionamentos: 

Devem ser assentados prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepípedos; 

Assentamento de paralelos em curvas: 

Nas curvas de grande raio, pela escolha dos tamanhos dos paralelepípedos e pela ligeira 
modificação da espessura da junta transversal, manter-se-ão as fileiras normais ao eixo da pista. 

Em curvas que a grandeza do raio for menor que o expediente indicado no item anterior, não 
dê resultado a disposição dos paralelepípedos deverá ser feita como segue: 

FASE: Atingido o PC, as fileiras continuam, curvas adentro, mais ao prolongamento do eixo 
tangente à curva no PC, até ser alcançado o ponto A, que será fixado em funçào do ângulo 
central da curva. 

Pelo ponto B, traça-se a normal BC, ao eixo da pista em curva, marca-se DE =DC e assenta-se a 
fileira BE. AS Fileiras vão progredir paralelamente a BE até o ponto G, onde se repetirão as 
condições de  Entre G e J, procede-se como A e F, e assim sucessivamente, até o PT. 

2° FASE: Nos triângulos CBE e INK (deixados vagos), o calçamento será 
completado, isto é, fixado a fileira BE, sobre a qual se decide fechar o calçamento, reinicia-se este a 
partir de BC, de modo que no fechamento os paralelepípedos tenham a forma trapezoidal. 

Assentamento de paralelos em cruzamentos: 

1° - No paralelogramo formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos bordos das duas 
pistas que se cruzam, as fileiras mestras devem ser colocadas com forma de V, cujos vértices se 
encontram no centro desse paralelogramo e cujos lados são: um, paralelo à diagonal maior; o outro, 
paralelo à perpendicular traçada do centro sobre esse diagonal. 

- Quando as quinas dos cruzamentos forem quebradas ou arredondadas, na figura triangular 
formado na pista, as fileiras devem ser também assentadas em V, sendo que o V maior, formado 
pelas duas TERCEIRAs fileiras, terá seu vértice coincidindo com a interseção dos alinhamentos que  
formam a quina. 
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Assentamento de paralelos em entroncamentos: 

Na pista principal, calçamento deverá continuar sem modificações no seu arranjo; na 
secundária, assentamento seguira da mesma forma, até encontrar o alinhamento do bordo da pista  
principal. 

 
Execução: 

 Na TERCEIRA operação, espalha-se um colchão de areia que servirá de acompanhamento para os 
paralelos, cuja espessura deverá se tal que, somada à altura do paralelo, resulte em no máximo 
0,20m. 

 Os paralelos serão assentados normalmente ao eixo da pista, obedecendo às declividades 
do projeto, e as disposições especiais (geométricas). 

 Quando a declividade longitudinal do arruamento for pronunciada, a fim de assegurar 
amarração dos paralelos, ou evitar seu rolamento com o tráfego, serão executadas cinta de concreto 
armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, transversalmente ao eixo longitudinal. 

A face superior da pré deverá coincidir com a superfície de rolamento do pavimento 
acabado. 

 Ao fim de cada jornada diária de trabalho se caracterizará pelo cimentado do trecho de paralelos 
assentados, conforme seguintes operações: 

* umedecido a área trabalhada; 

* rolagem da mesma área com rolo compactador 

* correção das irregularidades pronunciadas; 

* por fim, novamente umedecido, deverá ser imediatamente rejuntado com argamassa cimento e 
areia, traço 1:3. 

Materiais: 

- Paralelepípedo 

É peça granito ou outra rocha, com forma de paralelepípedo retangular, sendo desejável as 
dimensões. 20 cm (comprimento) x l2cm (largura) x 10cm (altura). Com estas dimensões, serão 
necessárias 41 pedras por metro quadrado de pavimento. 

*As rochas das quais serão extraídos deverão ser de grã média ou fina, homogêneas, sem 
fendilhamentos e sem alterações, e apresentarem boa dureza e tenacidade. 

*As peças deverão se aproximar da forma prevista (dimensões), com faces planas, sem 
saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a superfície de 
rolamento. 

- Areias 

Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituídas de partículas limpas, duras e duráveis, de preferência silicosas, 
isentas de torrões de argila ou materiais vegetais (raízes, etc.). Adotar-se-á camada de 10 cm de espessura. 
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- Cimento 

Recomenda-se o uso de cimento resistente a sulfatos, dos tipos 11 e V da C- 150 da ASTM e que 
atendam às especificações EB-1, EB-2 e EB-208. Quando acondicionados em sacos de papel, ou 
outro qualquer recipiente, no mesmo devem ser indicados em caracteres bem visíveis, a marca da 
fábrica e o local de fabricação. 

Poderá a critério da fiscalização, ser usado outro tipo de cimento, desde que seja mais resistente ao 
ataque de materiais graúdos e que melhor se ajuste às características dos aditivos usados. 

Os ensaios normais do cimento quanto a finura, pega expansibilidade, resistência à compreensão e 
determinação de sua composição química serão feitas de acordo com MB- l e MB- 11 e quanto à 
coleta de amostras para aceitação ou rejeição de iotes deverá ser observado o estabelecido na EB-1. 

Imediatamente após o recebimento do cimento no canteiro, o mesmo deverá ser armazenado em 
depósitos secos à prova de umidade e dotado de dispositivos para a absorção de umidade. 

O cimento deverá ser recebido, armazenado e usado na ordem cronológica de seu recebimento, não 
devendo ser misturado num mesmo traço do concreto, partidas de diferentes fabricantes. 

As pilhas de sacos deverão ter no máximo 10 unidades salvo se o tempo de armazenamento for no 
máximo 15 dias, caso em que poderá atingir 15 sacos. 

As pilhas de sacos deverão ser afastadas das adjacentes e das paredes do depósito de no mínimo 30cm 

O cimento que contiver torrões será considerado hidratado e só poderá ser usado em serviços que não 
exigem resistência cilíndrica de mais de 120 kg/cm2, sob autorização expressa da fiscalização, uso este 
que deverà ser precedido de peneiramento em peneira de malha de 2,4 mm. 
A temperatura máxima do cimento quando da utilização, nào deverá ser maior que 50°C. 

Controles da pavimentação: 

As juntas longitudinais e transversais dos paralelos não deverão exceder a l,5cm: 

Através de sondagem em pontos diversos do pavimento, sua espessura (colchão de areia acrescido 
da altura do paralelo), não deverá diferir de + 5% da espessura do projeto; 
A superfície do pavimento não deverá apresentar, sob régua de 3,0m de comprimento, sendo ela 
disposta em qualquer direção depressão ou elevação superiores a 2,0cm. 

 
1.3) Meio-fio de concreto     

Deverá ser aberta uma vala para assentamento de meio-fio, ao longo da borda do subleito preparado, obedecendo 
ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. 

O Fundo da Vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado. Para corrigir o recalque produzido 
pelo apiloamento, será colocado material de TERCEIRA categoria (areia), que será adensada até 
chegar ao nível desejado. 

O assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). A superfície do pavimento não deverá apresentar, sob régua de 3,0m de 
comprimento, sendo ela disposta em qualquer direção depressão ou elevação superiores a 2,0cm. 
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Deverá ser aberta uma vala para assentamento de meio-fio, ao longo da borda do sub-leito 
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. 

O Fundo da Vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado. 

Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, será colocado material de TERCEIRA 
categoria (areia), que será adensada até chegar ao nível desejado. 

O assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). 

As guias serão assentadas com a fase que não apresente falhas nem depressões, para cima de tal 
forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. 

Nas curvas com raio menor que 30 metros, deverão ser usados meios-fios com 0,50m de 
comprimento. O custo adicionar por um maior trabalho eventual, deverá estar computado no preço 
unitário proposto. 

Nos locais indicados no projeto, serão executados meios-fios pré-moldados de concreto. As 
peças pré-soldadas deverão apresentar superfícies lisas, com acabamento sem bexigas ou 
segregações. 

Será aplicado sobre um colchão de concreto de 10 cm de espessura, apoiado sobre o solo 
nivelado, compactado e alinhado, sendo as peças rejuntadas com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3.  

Após o assentamento do meio-fio, será feito o aterro lateral chamado de encosto, que 
funcionará como apoio. 

1.4) Passeios em concreto 

O pavimento deverá ser assentado sobre a regularização do sub-leito, com característica técnica 
adequada, com a devida aprovação da fiscalização. 

A execução do passeio, na espessura de 0,6 cm, será em concreto desempolado no traço 1.3 
 

cm de espessura. Serão executados com juntas secas em quadros de 2,00 em 2,00 m, tipo jogo de 
damas ou xadrez, realizando um quadro e deixando um sem executar. Posteriormente se encherá o 
que foi saltado.Os passeios serão executados nas larguras discriminadas em projeto. 

1.5) Rampa de acesso PNE. 

Recomendações 
A execução das rampas seguirá as normas em vigor NBR 9050/15, que prevê a implantação e/ou 
adequação de rampas de acesso. Deverão ser executadas para os portadores de deficiência e 
necessida nos locais indicados no projeto, com dimensões de 
5,10mx1,20m. 
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Obs.: Será executado previsão de rampas nas esquinas, conforme indicação da fiscalização, mediante 
rebaixo de meio fio, seguindo as medidas elencadas acima. 

Procedimento de execução 

Promover o rebaixamento do passeio e meio-fio, de modo a facilitar a instalação de rampa 
padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, 
desempolada, com pintura indicativa em nova cor, 02 demãos.  

Nas rampas de acessibilidade serão aplicados piso tátil do tipo alerta. 

1.6) Piso tátil de alerta e direcional 
 

Toda extensão de calçada e rampas de acesso receberão piso tátil conforme projeto, assentados 
sobre argamassa industrializada e de acordo com a NBR16597. 
O piso tátil direcional e/ou alerta é executado em concreto, colorido, para deficientes visuais, 
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base. 
Piso tátil é caracterizado pela diferenciação de textura e utilização de cor contrastante em 
relação às áreas adjacente e destinado a constituir guia de balizamento ou complemento de 
informação visual ou tátil, perceptível por pessoas com deficiência visual.  

 
À sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento 
e a direcional deve ser instalada no sentido do deslocamento. 
 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO. 
 
Sequência de execução: 

 Nivelar a superfície das placas com o piso adjacente (cimento desempenado). 
 A base de aplicação deve ser lastro de concreto FCK = 25 mpa, traço 1:2,3:2,7 

com espessura de 4 cm. 
 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo. 
 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de urbanização, atendendo também as 
recomendações da NBR 9050. 
No leito das rampas, deve-se utilizar o piso tátil de Alerta e nas demais áreas de passeio o  
Direcional, de acordo com a NBR 9050 e conforme indicado em projeto. 

NORMAS TÉCNICAS: NBR 9050  Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. 
 

2.0 DRENAGEM E SIMILARES 
 

A solução de drenagem projetada será do tipo superficial e resume-se no escoamento das águas pluviais 
zirão as precipitações 

até os locais mais baixos em quantidades de trechos diversos e necessários para um bom escoamento, 
não havendo retenção de água. A mesma será dispersa sobre o Terreno Natural, permitindo o uso das 
sarjetas como sistema de condução das águas pluviais. 
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Estado da Bahia 
ronc: (77) 344s-212O 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com

 
As águas pluviais escoam pelas vias e são direcionadas ao bueiro existente de ø1000mm, cruzando a 
BA-026 e desaguando em um córrego natural. 
O Município declara, para os devidos fins que, o projeto apresentado no pleito de Convênio de 
Cooperação Técnica e Financeira junto à CONDER, integralizado ao Processo Administrativo Nº 
043.4125.2021.0002017-09, que prevê intervenções nas ruas: Rua Valdomiro Correia da Silva, Rua A, 
Rua B, Rua C, Rua D, Rua E e Avenida Margem BA 026, bairro Popular 4, no Município de Malhada 
de Pedras (BA), permite o satisfatório escoamento superficial das águas. 
O Município/Convenente declara, ainda, que se responsabiliza por quaisquer inconvenientes, equívocos 
e/ou prejuízos eventuais ocasionados por deficiências que venham a ser constatadas pelo mal 
funcionamento do sistema de drenagem, bem como declara que adotará soluções tempestivas 
(imediatas) para saná-los, inclusive assumindo o ônus financeiro para sua resolução. 
 

 
 

2.1. I - Placa Regulamentação: 

Nos locais determinados em projeto, deverão ser instaladas placas sinalização permanente, vertical,  
com placa de aço (60x60cm) montada com parafuso em poste de madeira 3,50m fixado com base de 
concreto 40x40x50 

2.1.2  Placa de Indicação de ruas: 

Todas as vias serão identificadas com placas de nome de rua, placas esmaltadas nas dimensões de 
20x35cm. A instalação deverá ser realizada nos locais indicados em projeto. 

2.2 LIMPEZA FINAL 

Ao final dos serviços a via deverá estar limpa e em perfeitas condições de uso. Ao longo da 
execução deverá ser observada a limpeza diária de forma a evitar o acúmulo de entulhos, 
evitando-se possíveis acidentes. 

2.2.1.  EXECUÇÃO 
A limpeza final deve seguir, basicamente, as seguintes etapas: 

a) Recolhimento de entulhos e restos de obras; 

b) Varrição manual de passeios e vias; 

c) Coleta e destinação final dos entulhos, restos de obras e materiais oriundos da varrição. 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
IGOR DE SOUZA DOS SANTOS 

Engenheiro Civil 
CREA/BA N° 051977725-5 
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Atos Administrativos
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