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AVISO DE CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

Aviso de Convocação de Remanescente - Pregão Eletrônico Nº 
003/2022 - Processo Administrativo Nº 009/2022 - Objeto: É o Registro de 
Preços para locação de horas máquinas e locação de veículos grande porte para 
recuperação das estradas vicinais, limpeza e abertura de aguadas neste 
município. Fica CONVOCADA, nos termos do § 2º do Art. 64 Lei Federal Nº 
8.666/93, a empresa VITÓRIA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA
inscrita no CNPJ: 16.689.755/0001-85, classificada seguinte no certame, para 
comparecimento e oficialização do aceite e apresentar sua documentação 
atualizada, conforme edital Nº 003/2022, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
Cumpre ressaltar, que a empresa deve enviar para o E-mail 
licitacao@aracatu.ba.gov.br sua proposta com a composição de custos. A 
contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório, nos termos do art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações. 
ITEM DISCRIMINAÇÃOLOTE 01 VALOR UNITÁRIO VALOR ATUALIZADO

1 PÁ CARREGADEIRA POTÊNCIA IGUAL A SUPERIOR DE 
172HP. R$ 165,00 R$ 195,03

2 RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS, TURBINADA, 4X4, 
POTÊNCIA IGUAL A SUPERIOR DE 79HP. R$ 150,00 R$ 177,30

3 TRATOR SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA IGUAL OU 
SUPERIOR A 96HP. R$ 150,00 R$ 177,30

4
MOTONIVELADORA, POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 
125HP. PESO BRUTO 13032KG LARGURA DA LAMINA DE 
3,7M.

R$ 190,00 R$ 224,58

5

ROLO COMPACTADOR, COM KIT PÉ DE CARNEIRO E 
TAMBOR LISO, VERSAO VIBRATORIO, POTÊNCIA DE NO 
MÍNIMO 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
11,95/13,30T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5T, LARGURA 
DE TRABALHO 2,15M.

R$ 150,00 R$ 117,30

Caso não aceite, será convocado o próximo classificado, até que seja 
efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação. Mais 
Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, na Sala da Comissão de 
Licitações, no endereço supramencionado. Aracatu 05 de abril de 2022

Tobias Costa da Silva

Pregoeiro
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ERRATA

A Prefeitura Municipal de Aracatu, através do Setor de Licitação, torna pública a 
retificação da publicação do AVISO DE CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, publicado no Diário Oficial do Município, 06
de abril de 2022 edição 925 pág. 03.

Onde lê-se:
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MOTONIVELADORA, POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 
125HP. PESO BRUTO 13032KG LARGURA DA LAMINA DE 
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5

ROLO COMPACTADOR, COM KIT PÉ DE CARNEIRO E 
TAMBOR LISO, VERSAO VIBRATORIO, POTÊNCIA DE NO 
MÍNIMO 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
11,95/13,30T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5T, LARGURA 
DE TRABALHO 2,15M.
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Leia-se:
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5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46.300-000 - CACULE - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 553.500,00

(Quinhentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais ),
para fins que se especifica e da outras providências.

DECRETO nº 21 DE 21 DE MARÇO DE 2022

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CACULÉ, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo 
com o que lhe confere a Lei Municipal 438 de 02 de dezembro de 2021, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação  orçamentária totalizando R$ 553.500,00 
(Quinhentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais ) a saber:

Dotações Suplementares

020100 - Gabinete do Prefeito

2.015 - Manutenção do gabinete do Prefeito

3.3.90.14.00 / 15000000 - Diarias  -  Civil 20.000,00

Total por Ação: 20.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 20.000,00

020300 - Fundo Municipal de Saúde

2.070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 169.500,00

Total por Ação: 169.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 169.500,00

020400 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

2.096 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00

Total por Ação: 300.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 300.000,00

020500 - Secretaria Municipal de Obras e Saneamento

2.123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo

3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomocao 64.000,00

Página: 1 de 32845921
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46.300-000 - CACULE - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
Total por Ação: 64.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 64.000,00

Total Suplementado: 553.500,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou 
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020100 - Gabinete do Prefeito

2.014 - Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica

3.3.90.35.00 / 15000000 - Servicos de Consultoria 20.000,00

Total por Ação: 20.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 20.000,00

020300 - Fundo Municipal de Saúde

1.075 - Aquisição de Veículos e Unidade Móvel para Atenção Primária

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente 169.500,00

Total por Ação: 169.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 169.500,00

020400 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

2.096 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação

3.1.90.11.00 / 15400000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00

Total por Ação: 300.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 300.000,00

020500 - Secretaria Municipal de Obras e Saneamento

2.123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo

4.4.90.51.00 / 17040000 - Obras e Instalacoes 64.000,00

Total por Ação: 64.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 64.000,00

Total Anulado: 553.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46.300-000 - CACULE - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao 
cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 21 de março de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CACULÉ, Estado da Bahia, em 21 de março de 2022.

:

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal

CPF       : 165.457.885-15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46.300-000 - CACULE - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 22 DE 21 DE MARÇO DE 2022

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros 
de Detalhamento da Despesa - QDD,

e dá outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CACULÉ, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei 
de nº 438 de 02 de dezembro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
1741-2021 de 09 de dezembro de 2021 , correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente 
subordinados ao Prefeito(a).

020200 - Sec. Municipal de Administração e Finanças

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.047 - Manutenção da Ordem Pública

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 30.000,00

Total por Ação: 30.000,00 30.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 30.000,00 30.000,00

020300 - Fundo Municipal de Saúde

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.070 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.00 / 17060000 - Material de Consumo 0,00 49.100,00

3.3.90.33.00 / 17060000 - Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 22.600,00

3.3.90.36.00 / 17060000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 19.000,00

3.3.90.93.00 / 16310000 - Indenizações e Restituições 90.700,00 0,00

Total por Ação: 90.700,00 90.700,00

Total por Unidade Orçamentária: 90.700,00 90.700,00

020400 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.096 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação

3.3.90.14.00 / 15001001 - Diarias  -  Civil 5.000,00 0,00

3.3.90.30.00 / 15690000 - Material de Consumo 0,00 5.000,00

Total por Ação: 5.000,00 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00 5.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46.300-000 - CACULE - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

020500 - Secretaria Municipal de Obras e Saneamento

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00

4.4.90.52.00 / 17060000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00

Total por Ação: 20.000,00 20.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 20.000,00 20.000,00

020700 - Fundo Municipal de Assistência Social

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.057 - Manutenção do FMAS

3.3.90.48.00 / 15000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 0,00 3.000,00

3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00 0,00

Total por Ação: 3.000,00 3.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 3.000,00 3.000,00

Total Geral: 148.700,00 148.700,00

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

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 21 de março de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CACULÉ, Estado da Bahia, em  21 de março de 2022.

:

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal

CPF       : 165.457.885-15
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeituradecacule@gmail.com

Caculé – Bahia em 05 de Abril de 2022

À
MARCOS ANTÔNIO LADEIA BARROS EIRELI (GUANAMBI OXIGÊNIO).
CNPJ Nº 09384954/0001-10

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022

ASSUNTO: RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO JUNTO 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, TENDO COMO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM 
FORNECIMENTO DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, EM 
ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tendo em vista que a empresa MARCOS ANTÔNIO LADEIA BARROS 
EIRELI, CNPJ Nº 09384954/0001-10 (GUANAMBI OXIGÊNIO), apresentou 
impugnação do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, após as devidas 
analises apresentamos resposta à impugnação nos seguintes termos.

1. DO RELATÓRIO.

Conforme se verifica nos autos a peça de impugnação possui 02 
(dois) pontos a seguir expostos, os quais a impugnante entende serem 
exigências documentais que restringem a participação de empresas e 
afrontam o princípio da ampla competitividade, sendo a seguir as 
exigências atacadas pela impugnante:

Que os licitantes apresentem obrigatoriamente como condição de 
habilitação a comprovação de vínculo da licitante com a fabricante de 
gases medicinais, apresentados nos itens 11.5.5 e 11.5.6. 

Que os licitantes apresentem obrigatoriamente como condição de 
habilitação a AFE da ANVISA do licitante, conforme ANEXO I itens: 3.2 e 3.3 
do edital em epígrafe.

Irresignada com essas exigências a licitante apresentou de forma 
tempestiva impugnação do edital em tela requerendo a exclusão das 
exigências documentais acima descritas.

É em síntese o que trata a demanda que passamos a responder 
com base nos seguintes elementos fáticos e de direito a seguir expostos.
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2. DA RESPOSTA AO MÉRITO DO RECURSO:

Cabe ressaltar inicialmente que a Administração procura sempre o 
fim público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos 
administrativos, mormente o da legalidade, da isonomia, o da vinculação 
ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo. 

Tais princípios norteiam essa atividade administrativa, impossibilitando 
o administrador de fazer prevalecer sua vontade pessoal, e impõem ao 
mesmo o dever de pautar sua conduta segundo as prescrições legais e 
editalícias. 

Aliás, este é o ensinamento da Lei nº 8.666/93, que prescreve, in verbis:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Tendo em isso em vista verifica-se que o item 11.5.5 do edital exigiu 
apresentação de autorização de funcionamento (AFE) enquanto que o 
item 11.5.6 exigiu o certificado de boas práticas de fabricação de gases.

Ante aos argumentos trazidos pela impugnante a equipe de 
licitações junto com o pregoeiro efetivou analise mais aprofundada da 
situação trazida na peça de impugnação e, após essas analises, entendeu 
que existe razoabilidade nos argumentos trazidos pela licitante impugnante.

Um dos fatores observados pelo setor de licitações leva em 
consideração a necessidade de atendimento ao princípio da ampla 
competitividade, vez que, da forma como estão sendo exigidos os 
documentos citados pela impugnação de fato empresas que não são 
fabricantes, mas que apenas comercializam o produto objeto da licitação, 
ou seja, empresa que compram de fabricantes e revendem de fato teriam 
óbice em participar do certame.

Assim, o pregoeiro municipal, após deliberações internas entendeu 
pela razoabilidade dos fundamentos trazidos na impugnação.

No entanto é necessário chamar atenção e esclarecer a todos os 
licitantes interessados, que apesar de aceitar os argumentos da 
impugnação, informa-se desde já que o licitante vencedor terá que 
obrigatoriamente observar que deve apresentar o produto licitado, ou         
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se seja, oxigênio, de fabricante que possua documentação regular nos 
órgãos de fiscalização federal a exemplo de ANVISA.

Essa municipalidade deixa informado desde já que, caso no decorrer 
do contrato, seja verificado pela fiscalização que o produto entregue não 
atende as especificações legais determinadas pelo Governo Federal será 
aberto PROCESSO ADMINISTRATIVO para apuração da falha e da 
ilegalidade podendo a empresa ter o contrato rescindido de forma 
unilateral e ser penalizada com os rigores das leis de licitação, inclusive 
com aplicação de decretação de impedimento de licitar com a 
administração pública.

3. CONCLUSÃO:

Diante dos fatos, das razões supramencionadas e, com base no 
princípio da LEGALIDADE, ISONOMIA e da AMPLA COMPETITIVIDADE, verifica-
se que existe razão nas alegações da Impugnação. 

Assim recebo-o e no mérito julgo-a PROCEDENTE, restando 
determinando a EXCLUSÃO do edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022 as 
seguintes exigências:

a) Que os licitantes apresentem obrigatoriamente como condição de 
habilitação a comprovação de vínculo da licitante com a 
fabricante de gases medicinais, apresentados nos itens 11.5.5 e 
11.5.6. 

b) Que os licitantes apresentem obrigatoriamente como condição de 
habilitação a AFE da ANVISA do licitante, conforme ANEXO I itens: 
3.2 e 3.3 do edital em epígrafe.

Por fim esclarece-se que, a exclusão das exigências dos documentos 
acima, não influencia na formação da proposta de preços, FICA MANTIDA A 
DATA INICIALMENTE ESTABELECIDA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PARA 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DOS LICITANTES.

Sendo essa a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
submetendo-a a autoridade superior da administração municipal para sua 
ratificação e posterior comunicado aos interessados.

Caculé – Bahia em 05 de Abril de 2022

Atenciosamente, 

Breno Calasans Costa Ribeiro
Pregoeiro Municipal
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ATO DE RATIFICAÇÃO

Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, acato a 
presente decisão, a qual julga PROCEDENTE os fundamentos constantes da 
impugnação apresentada pela empresa MARCOS ANTÔNIO LADEIA BARROS EIRELI, 
CNPJ Nº 09384954/0001-10 (GUANAMBI OXIGÊNIO), referente ao Processo de 
Licitação do Pregão Eletrônico nº 016/2022, determinando o andamento do feito.

Caculé – Bahia em 05/04/2022

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se.

____________________________________
PEDRO DIAS DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeituradecacule@gmail.com

ATO DE RATIFICAÇÃO

Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, acato a 
presente decisão, a qual julga PROCEDENTE os fundamentos constantes da 
impugnação apresentada pela empresa MARCOS ANTÔNIO LADEIA BARROS EIRELI, 
CNPJ Nº 09384954/0001-10 (GUANAMBI OXIGÊNIO), referente ao Processo de 
Licitação do Pregão Eletrônico nº 016/2022, determinando o andamento do feito.

Caculé – Bahia em 05/04/2022

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se.

____________________________________
PEDRO DIAS DA SILVA

Prefeito Municipal
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Caculé – Bahia em 06 de Abril de 2022
À
AUTO PEÇAS FABRINY LTDA.CNPJ Nº
09509180/0001-06

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

ASSUNTO: RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO JUNTO AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 012/2022, TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
VEÍCULOS A SEREM UTILIZADAS NA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Tendo em vista que a empresa AUTO PEÇAS FABRINY LTDA., CNPJ Nº
09509180/0001-06, apresentou Recurso Administrativo junto ao Pregão em epígrafe, 
após as devidas analises apresentamos resposta ao recurso nos seguintes
termos.

1. DA PRELIMINAR – Equívoco no dispositivo legal que fundamente o Recurso
Administrativo.

Em primeiro lugar é necessário esclarecer que existe um grande
equívoco de fundamentação jurídica e legal no Recurso da empresa
supramencionada, pois, o recurso apresenta como base jurídica a Lei nº
14.133/2021 (intitulada nova lei de licitação), se não vejamos a lei indicada em
parte do Recurso conforme foto baixo:

Ora, não há que falar em Lei 14.133/2021, junto ao presente certame
haja vista que o Pregão em tela está sendo regido pela Lei 10.520/2002 e Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, ou seja, a fundamentação trazida pelo 
Recorrente, apesar de ser de uma lei válida, os entes federados, entres eles
os municípios, só estão obrigados a pratica-la a partir de Abril de 2023.

Somente este equivoco já seria suficiente para o não conhecimento
do mérito do Recurso. No entanto mesmo existindo esse equívoco legal no
Recurso, passamos a analisar e a respondê-lo nos seguintes termos.
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2. DO RELATÓRIO:

Em resumo verifica-se que a empresa Recorrente faz uma analise
totalmente equivocada quanto a dinâmica estabelecida no edital
quanto  a fase de lances/disputa.

Vale ressaltar que o julgamento da licitação se deu pela
apresentação de maior desconto.

Ocorre que o sistema de Licitações do Banco do Brasil, utilizado pelo
Município, não aceita o registro de valores negativos (que deveria
corresponder ao maior desconto).

Então o edital estabeleceu a seguinte dinâmica para que os
licitantes apresentassem suas propostas de preços:

5.1- Considerando a impossibilidade técnica de serem efetuados lances com 
valores negativos no sistema licitacoes-e do Banco do Brasil, utilizado pelo 
Município de Caculé, para execução dos Pregões Eletrônicos, especificamente 
neste certame, o Licitante deverá elaborar a sua proposta de preços indicando 
a TAXA DE DESCONTO com duas casas decimais, conforme TABELA DE 
CORRELAÇÃO DESCRITA NA ALÍNEA "a" DESTE ITEM, que incidirá sobre o Valor 
Total do(s) lote(s) referentes ao objeto deste Pregão Eletrônico nº 012/2022 , de 
acordo com a forma determinada no ANEXO II – Planilha de Estimativa de 
Gastos, observando as exigências técnicas e determinações explícitas dos 
ANEXO I – Termo de Referência e ANEXO III – Minuta do Contrato, e ainda 
observando:

a) Como o sistema de Pregão Eletrônico licitacoes-e não permite lances com 
valores negativos, os participantes deverão utilizar uma correlação onde o lance 
de valor 100 (cem) equivalerá a 0% (zero por cento). Exemplificando: a Taxa de 
Desconto LIMITE de 0,90% (noventa centésimos percentuais) deverá ser lançada 
como 100,90. As taxas inferiores a ZERO serão os valores inferiores a 100, tais como: 
99,99 (-0,01%), 99,50 (-0,5%), 99,45 (-0,55%) e etc.

EXEMPLOS DE VALORES A SEREM UTILIZADOS NA ETAPA DE LANCES DA 
LICITAÇÃO

DESCONTO
OFERTADO
(em%)

-0,55% -0,50% -0,08% -0,01%0% 0,10% 0,15% 0,90%

VALOR
DIGITADO NO
SISTEMA
licitacoes-e

99,45 99,50 99,92 99,99 100 100,1 100,15 100,9
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Tudo indica que o Recorrente não entendeu a dinâmica de
apresentação dos preços, vez que alega que a administração estabeleceu 
no ato convocatório uma taxa de desconto até a qual as licitantes 
poderiam chegar e, em função disso apresenta argumentos totalmente
equivocados no intuito de que a municipalidade venha a rever a decisão.

Ressalta-se que a recorrente então requere a desclassificação de 
concorrentes que foram declarados como menor proposta, por 
apresetarem o maior taxa de desconto.

É em síntese o que trata a demanda que passamos a responder com
base nos seguintes elementos fáticos e de direito a seguir expostos.

2. DA RESPOSTA AO MÉRITO DO RECURSO:

Cabe ressaltar inicialmente que a Administração procura sempre o
fim público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos
administrativos, mormente o da legalidade, da isonomia, o da vinculação
ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo. Tais princípios
norteiam essa atividade administrativa, impossibilitando o administrador de
fazer prevalecer sua vontade pessoal, e impõem ao mesmo o dever de
pautar sua conduta segundo as prescrições legais e editalícias.

Aliás, este é o ensinamento da Lei nº 8.666/93, que prescreve, in verbis:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.

Assim é necessário salientar que o edital foi devidamente publicado e acessado
por todo e qualquer interessado.

NÃO houve qualquer impugnação do edital, isso implica dizer que todos os 
licitantes que tiveram acesso ao edital aceitaram e estavam de acordo com as
condições do edital.

NÃO houve também qualquer pedido de esclarecimento formal pela 
recorrente para saneamento de dúvidas acerca dos termos do ato 
convocatório. 

O Recurso da Recorrente é eivado de equívocos, a empresa não
entendeu a dinâmica da fase de disputa e não obteve êxito no certame.
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Ao contrário do que argumenta a empresa recorrente a decisão do
pregoeiro, no caso em tela, não fere o princípio da ISONOMIA, na verdade,
a decisão resguarda o citado princípio, vez que, o tratamento dado aos
licitantes devem ser iguais, ou seja, foram desclassificadas as empresas que não
cotaram de forma correta e decretadas classificadas as empresas que
apresentaram as propostas conforme exigido no edital.

Em nenhum momento fora estabelecido no Edital uma taxa de desconto 
máxima. Na verdade fora estabelecido um percentual mínimo de 0,90% 
(noventa centésimos positivos) que deveria ser alimentado no sistema como R$ 
100,90, conforme consta no referido item 5.1, letra ‘a’ e tabela demonstrativa 
do Edital, além de também constar no valor de referência no sistema licitações-
e.

Ou seja, o percentural de 0,90% (noventa centésimos positivos) referia-se 
a indicação do percentual mínimo, corresponde justamente ao montante 
máximo que a Administração pretende despender com o futuro contrato com 
relação a taxa administrativa das aquisições de peças e afins. 

Em nenhum momento fora determinado uma taxa máxima de desconto, 
da qual as licitantes não poderiam ultrapassar. E isso ficou claro, vez que 
diversas licitantes participantes do certame ofertaram durante a fase de disputa 
percentuais distintos. Inclusive, tal determinação de desconto máximo é ilegal, 
conforme entendimento do Tribunal de Contas da União:

9.3.1. nas contratações destinadas à manutenção de veículos 
em que o menor preço for aferido pelo critério de maior 
desconto incidente sobre tabelas de preço predefinidas, 
abstenha-se de:

(…)

9.3.1.2. estipular percentuais de desconto máximo, haja vista 
caracterizar fixação de preços mínimos, o que é vedado pelo 
art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. (TCU, Acórdão nº 
818/2008, 2ª Câmara, Rel. Min. Aroldo Cedraz, DOU de 
03.04.2008.)

Esse entendimento é reforçado por juristas especializados em licitações, 
como o que consta da seguinte forma na obra “LeiAnotada.com”:

O art. 40, inc. X, da Lei nº 8.666/93, ao tratar dos critérios de 
aceitabilidade a serem definidos no edital, permite a fixação 
de preços máximos e veda a delimitação de preços mínimos. 
Essa regra, tal como descrita na Lei, foi delineada para as 
licitações voltadas à obtenção do menor preço. Assim, para 
que seja aplicada às licitações processadas sob os tipos maior 
oferta/lance ou maior desconto, é preciso adequá-la. Isso 
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porque, nesses certames, o que se busca é o maior indicativo 
numérico. Ou seja, quanto maior a oferta ou o desconto, mais 
vantajosa é a proposta. Então, nessas licitações (maior 
oferta/lance e maior desconto), a Administração poderá definir 
o preço mínimo e não poderá fixar o preço máximo, sob pena 
de impedir a obtenção da proposta com a melhor relação 
benefício x custo. (MENDES, 2014.)

3. CONCLUSÃO:

Diante dos fatos, das razões supramencionadas e, com base no
princípio da LEGALIDADE e da ISONOMIA, verifica-se que não existe razão
nas alegações do Recurso. Assim recebo-o e no mérito julgo IMPROCEDENTE
mantendo inalterada as decisões referentes as propostas de preços das
empresas de melhor proposta conforme registrado em ata integrante dos
autos do processo em tela.

Sendo essa a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio,
submetendo-a a autoridade superior da administração municipal para suaratificação
e posterior comunicado aos interessados.

Caculé – Bahia em 06 de Abril de 2022

Atenciosamente,

Breno Calasans Costa Ribeiro

Pregoeiro Municipal
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Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, acato a
presente decisão, a qual julga IMPROCEDENTE os fundamentos constantes no
Recurso Administrativo apresentado pela empresa AUTO PEÇAS FABRINY
LTDA., CNPJ Nº 09509180/0001-06, referente ao Processo de Licitação do Pregão
Eletrônico nº 012/2022, determinando o andamento do feito.

Caculé – Bahia em 06/04/2022

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se.

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal

ATO DE RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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

Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, acato a
presente decisão, a qual julga IMPROCEDENTE os fundamentos constantes no
Recurso Administrativo apresentado pela empresa AUTO PEÇAS FABRINY
LTDA., CNPJ Nº 09509180/0001-06, referente ao Processo de Licitação do Pregão
Eletrônico nº 012/2022, determinando o andamento do feito.

Caculé – Bahia em 06/04/2022

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se.

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal

ATO DE RATIFICAÇÃO
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso XXVI, da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, 
ADJUDICA o objeto da Dispensa de Licitação Nº 056/2022 – Objetivando a prestação de serviço de 
execução de obras, por transferência parcial de serviços públicos, configurando gestão associada entre 
o ente municipal e o CDS Alto Sertão, cujo objetivo é fornecer os subsídios indispensáveis ao processo
pavimentação asfáltica tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo), com área total de 15.000 m², conforme
constante no Projeto de Engenharia. Lança-se o Ato Formal para a contratação de CONSÓRCIO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO – CDS-ALTO SERTÃO, Autarquia
Interfederativa, do tipo associação pública, Inscrita no CNPJ sob o n° 18.635.734/0001-02, situada na
Rua da Chácara, n° 294, Bairro Chácara, Caetité-Estado da Bahia - CEP 46400-000. Valor global da
Dispensa: R$ 574.500,00 (quinhentos e setena e quatro mil e quinhentos reais), ao preço unitário do m2
no valor de R$ 38,30 (trinta e oito reais e trinta centavos). Comissão Permanente de Licitação – 07 de
março de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666 de 
21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do 
Ato da Dispensa de Licitação Nº 056/2022 – Objetivando a prestação de serviço de execução de obras, 
por transferência parcial de serviços públicos, configurando gestão associada entre o ente municipal e o 
CDS Alto Sertão, cujo objetivo é fornecer os subsídios indispensáveis ao processo pavimentação 
asfáltica tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo), com área total de 15.000 m², conforme constante no 
Projeto de Engenharia. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de CONSÓRCIO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO – CDS-ALTO SERTÃO, Autarquia 
Interfederativa, do tipo associação pública, Inscrita no CNPJ sob o n° 18.635.734/0001-02, situada na 
Rua da Chácara, n° 294, Bairro Chácara, Caetité-Estado da Bahia - CEP 46400-000. Valor global da 
Dispensa: R$ 574.500,00 (quinhentos e setena e quatro mil e quinhentos reais), ao preço unitário do m2 
no valor de R$ 38,30 (trinta e oito reais e trinta centavos), constante do respectivo Processo de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022, devendo ser celebrado o contrato com: CONSÓRCIO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO – CDS-ALTO SERTÃO. Publique-se no local 
de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito 
público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica.
Gabinete do Prefeito, 07 de março de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 056/2022 – Objeto: Prestação de serviço de execução de obras, por transferência parcial de serviços 
públicos, configurando gestão associada entre o ente municipal e o CDS Alto Sertão, cujo objetivo é 
fornecer os subsídios indispensáveis ao processo pavimentação asfáltica tipo TSD (Tratamento 
Superficial Duplo), com área total de 15.000 m², conforme constante no Projeto de Engenharia, 
HOMOLOGA o presente processo para a contratação de CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO – CDS-ALTO SERTÃO, Autarquia Interfederativa, do tipo 
associação pública, Inscrita no CNPJ sob o n° 18.635.734/0001-02, situada na Rua da Chácara, n° 294, 
Bairro Chácara, Caetité-Estado da Bahia - CEP 46400-000. A Comissão Permanente de Licitação, 
através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global da
Dispensa: R$ 574.500,00 (quinhentos e setena e quatro mil e quinhentos reais), ao preço unitário do m2 
no valor de R$ 38,30 (trinta e oito reais e trinta centavos). Caculé, 07 de março de 2022. Pedro Dias da 
Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 262/2022

CONTRATO DE PROGRAMA

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO – CDS-ALTO SERTÃO, 
CNPJ nº 18.635.734/0001-02. OBJETO: Prestação de serviço de execução de obras, por transferência 
parcial de serviços públicos, configurando gestão associada entre o ente municipal e o CDS Alto 
Sertão, cujo objetivo é fornecer os subsídios indispensáveis ao processo pavimentação asfáltica tipo 
TSD (Tratamento Superficial Duplo), com área total de 15.000 m², conforme constante no Projeto de 
Engenharia. VALOR TOTAL: R$ 574.500,00 (quinhentos e setena e quatro mil e quinhentos reais), ao 
preço unitário do m2 no valor de R$ 38,30 (trinta e oito reais e trinta centavos). ASSINATURA: 07 de 
março de 2022. VIGÊNCIA: 05 de setembro de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 262/2022

CONTRATO DE PROGRAMA

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO – CDS-ALTO SERTÃO, 
CNPJ nº 18.635.734/0001-02. OBJETO: Prestação de serviço de execução de obras, por transferência 
parcial de serviços públicos, configurando gestão associada entre o ente municipal e o CDS Alto 
Sertão, cujo objetivo é fornecer os subsídios indispensáveis ao processo pavimentação asfáltica tipo 
TSD (Tratamento Superficial Duplo), com área total de 15.000 m², conforme constante no Projeto de 
Engenharia. VALOR TOTAL: R$ 574.500,00 (quinhentos e setena e quatro mil e quinhentos reais), ao 
preço unitário do m2 no valor de R$ 38,30 (trinta e oito reais e trinta centavos). ASSINATURA: 07 de 
março de 2022. VIGÊNCIA: 05 de setembro de 2022. 
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 249/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO:
SUNSET SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI,
CNPJ nº 06.373.522/0001-15. OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos, com 
motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do Município de 
Caculé – Bahia, em lote único, conforme especificações no termo de referência e Ata de Registro 
de Preços nº 018/2021. VALOR TOTAL: R$ 89.788,25 (oitenta e nove mil e setecentos e oitenta 
e oito reais e vinte e cinco centavos). ASSINATURA: 02 de março de 2022. VIGÊNCIA: 29 de 
julho de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 250/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: RODRIGO DUARTE LIMA-ME, CNPJ nº 
25.242.206/0001-59. OBJETO: Prestação de serviços gráficos e comunicação visual em 
atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município, conforme descrições da 
Ata de Registro de Preços nº 041/2021 do Edital Pregão Presencial nº 015/2021. VALOR
TOTAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). ASSINATURA: 02 de março de 2022. 
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 253/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ. CONTRATADO: CARLETTO GESTAO DE 
FROTA LTDA, CNPJ nº 08.469.404/0001-30. OBJETO: Prestação de serviços especializados e 
continuados de administração e gerenciamento, visando a aquisição de medicamentos não 
padronizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caculé –
Bahia, executado por empresas Credenciadas (farmácias e drogarias) junto à Contratada, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração, conforme os termos do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 024/2021 e Ata de Registro de Preços nº 059/2021. VALOR TOTAL: R$ 561.880,00 
(quinhentos e sessenta e um mil e oitocentos e oitenta reais), sendo, a   taxa   de  administração 
de -1,51% (negativo um e cinquenta e um por cento), sobre o valor dos serviços realizados. 
ASSINATURA: 02 de março de 2022. VIGÊNCIA: 31 de agosto de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 255/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ. CONTRATADO: PRATES PRODUTOS 
MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ nº 20.778.471/0001-32. OBJETO: Aquisição de 
material odontológico, insumos hospitalares, medicamentos e equipamentos instrumentais em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, de acordo com 
as especificações constantes no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 e ata de registro de 
preços nº 030/2021. VALOR TOTAL: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
ASSINATURA: 02 de março de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 256/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.878.572/0001-82.
CONTRATADO: REDE INOVA LTDA, CNPJ nº 19.455.124/0001-90. OBJETO: Aquisição de 
fórmulas infantis, para doação às crianças que se encontram em estado de vulnerabilidade social 
deste Município, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 014/2021 do Edital Pregão 
Presencial nº 008/2021. VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). ASSINATURA: 02
de março de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 269/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: G SILVA FERREIRA ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, 
CNPJ nº 26.879.743/0001-77. OBJETO: Fornecimento de materiais e equipamentos de 
informática em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, conforme 
descrições da Ata de Registro de Preços nº 043/2021 do Edital Pregão Presencial nº 022/2021. 
VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). ASSINATURA: 11 de março de 2022. 
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 270/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: G SILVA FERREIRA ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, 
CNPJ nº 26.879.743/0001-77. OBJETO: Aquisição de móveis para escritório e eletrodomésticos 
em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, conforme descrições 
da Ata de Registro de Preços nº 048/2021 do Edital Pregão Presencial nº 023/2021. VALOR 
TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). ASSINATURA: 11 de março de 2022. VIGÊNCIA: 31 de 
dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP 
CONTRATO Nº 274/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: SOLID 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 34.471.543/0001-09. OBJETO: Prestação de serviços de 
reparação e manutenção de meio-fio e vias públicas em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, de acordo com as especificações constantes no 
Anexo I do Pregão Eletrônico nº 015/2021 e ata de registro de preços nº 035/2021. VALOR
TOTAL: R$ 147.543,80 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta 
centavos). ASSINATURA: 18 de março de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 264/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2022. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. 
CONTRATADO: RICARDO BRITO ALVES, CPF nº 046.580.815-80, DAP-Física nº 
SDW0046580815801707211052. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, e  demais programas da Secretaria Municipal de Educação  de 
Caculé/BA, de acordo com a Chamada Pública n.º 002/2022. VALOR TOTAL: R$ 10.444,65 
(dez mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). ASSINATURA:
11 de março de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 265/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2022. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. 
CONTRATADO: RUY NOVAES GUIMARÃES, CPF nº 890.708.015-15, DAP-Física nº 
SDW0390708015151202220930. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, e  demais programas da Secretaria Municipal de Educação  de 
Caculé/BA, de acordo com a Chamada Pública n.º 002/2022. VALOR TOTAL: R$ 37.044,20 
(trinta e sete mil e quarenta e quatro reais e vinte centavos). ASSINATURA: 11 de março de 
2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 266/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2022. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. 
CONTRATADO: ROBSON SOARES PESSOA, CPF nº 076.458.975-03, DAP-Física nº 
SDW0076458975030303220237. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, e  demais programas da Secretaria Municipal de Educação  de 
Caculé/BA, de acordo com a Chamada Pública n.º 002/2022. VALOR TOTAL: R$ 26.932,28 
(vinte e seis mil e novecentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos). ASSINATURA: 11 de 
março de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 267/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2022. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. 
CONTRATADO: DANILO CÉLIO LOPES, CPF nº 004.561.345-14, DAP-Física nº 
SDW0004561345140806210928. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, e  demais programas da Secretaria Municipal de Educação  de 
Caculé/BA, de acordo com a Chamada Pública n.º 002/2022. VALOR TOTAL: R$ 18.952,20 
(dezoito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). ASSINATURA: 11 de março
de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 268/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2022. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. 
CONTRATADO: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA PARA O DESENVOLVIMENTO 
AUTO-SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA, CNPJ nº 04.174.956/0001-60. 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, e  demais programas da Secretaria Municipal de Educação  de Caculé/BA, de 
acordo com a Chamada Pública n.º 002/2022. VALOR TOTAL: R$ 109.722,72 (cento e nove mil 
e setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). ASSINATURA: 11 de março de 
2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 263/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30. CONTRATADO:
GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ nº 16.668.465/0001-55. 
OBJETO: Prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, 
descaracterização e destinação final de resíduos sólidos ou químicos dos serviços da secretaria 
de saúde, do município de Caculé, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do 
Pregão Eletrônico nº 010/2022. VALOR TOTAL: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos 
reais), correspondente ao valor mensal de R$ 3.840,00 (três mil e quatrocentos reais). 
ASSINATURA: 10 de março de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 276/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: ALINE SOUSA TEIXEIRA DE BRITO, CNPJ nº 
04.252.488/0001-03. OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores em atendimentos 
às demandas das diversas Secretarias Municipais, conforme especificações no termo de 
referência e da Ata de Registro de Preços nº 018/2022. VALOR TOTAL: R$ 431.705,34 
(quatrocentos e trinta e um mil e setecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos). 
ASSINATURA: 21 de março de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 276/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 
14.878.572/0001-82. CONTRATADO: ALINE SOUSA TEIXEIRA DE BRITO, CNPJ nº 
04.252.488/0001-03. OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores em atendimentos 
às demandas das diversas Secretarias Municipais, conforme especificações no termo de 
referência e da Ata de Registro de Preços nº 018/2022. VALOR TOTAL: R$ 431.705,34 
(quatrocentos e trinta e um mil e setecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos). 
ASSINATURA: 21 de março de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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

EXTRATO DE CONTRATOS DE MARÇO DE 2022
NOME– OBJETO CONTRATO VALOR PRAZO MODALIDADE 

LICITAÇÃO
Lyslane Cangussu Baleeiro. Prestação 
de serviços como enfermeira Cobrindo 
Licença maternidade da funcionaria 
Cacilda Nascimento Xavier na atenção 
básica neste município.

                 258/2022 R$ 16.000,00

 02/03/2022 até 31/07/202 Não se aplica

Silvia Mavi Pereira Dias Coutinho. 
Prestação de serviço de PROFESSORA 
Nível II, na creche Municipal Vereador 
Tadeu Martins Rocha suprindo a 
necessidade da escola, numa carga 
horária de 20 horas semanais.

259/2022 R$ 17.245,80

03/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Beatriz De Souza Rocha prestação de 
serviço de PROFESSORA Nível II, na 
Escola Municipal Josefina Santos 
suprindo a necessidade da escola, 
numa carga horária de 20 horas 
semanais

                    260/2022 R$ 17.245,80

03/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Patrícia Pereira da Silva prestação de 
serviço de PROFESSORA Nível II, no
Colégio Municipal Professor 
Vespasiano Filho suprindo a 
necessidade da escola, numa carga 
horária de 20 horas semanais

262/2022              R$ 16.900,88

07/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Dalva Alves Fernandes prestação de 
serviço de PROFESSOR nível III suprir 
a necessidade do Centro de Educação 
Infantil Professor Silvio Viana, numa 
carga horária de 20 horas

271/2022

R$ 17.118,40 14/03/2022 até 31/12/2022

Não Se Aplica

Monica CARVALHO Brito Pessoa. 
Constitui objeto do presente Contrato 
a prestação de serviço de PROFESSOR 
nível II suprir a necessidade do 
Colégio Eleutério Tavares, numa 
carga horária de 20 horas

272/2022 R$ 16.440,99

 15/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Gabriel Lourenço Dos Santos. Prestação de 
serviço como PROFESSOR nível II para suprir a 
necessidade do Colégio Municipal  Eleutério 
Tavares numa carga horária de 20 horas

272-1/2022 R$ 16.440,99

15/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Wandilson Souza Santos. Prestação 
de serviço de PROFESSOR nível II 
suprir a necessidade do Colégio 
Eleutério Tavares, numa carga horária 
de 20 horas

            272-2/2022 R$ 16.440,99

15/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Lívia Brito Ribeiro prestação de 
serviço de PROFESSORA Nível II, no
Colégio Municipal Professor 
Vespasiano Filho, cobrindo licença 
maternidade da Professora Dayane 
Silva Santos numa carga horária de 
20 horas semanais

            275/2022 R$ 8.163,00

21/03/2022 até 08/08/2022

Não se aplica

Marizethe Lopes Trindade Brito 
prestação de serviço de PROFESSORA 
Nível II, na Escola Municipal Padre 
Antonio Dona suprir a necessidade da 
Escola numa carga horária de 20 
horas semanais

278/2022 R$16.096,08

21/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Mayra Soares Silva prestação de 
serviço de PROFESSORA Nível II, na 
Escola Municipal Padre Antonio Dona 
suprir a necessidade da Escola numa 
carga horária de 20 horas semanais

            279/2022 R$ 16.096,08

21/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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

EXTRATO DE CONTRATOS DE MARÇO DE 2022
NOME– OBJETO CONTRATO VALOR PRAZO MODALIDADE 

LICITAÇÃO
Lyslane Cangussu Baleeiro. Prestação 
de serviços como enfermeira Cobrindo 
Licença maternidade da funcionaria 
Cacilda Nascimento Xavier na atenção 
básica neste município.

                 258/2022 R$ 16.000,00

 02/03/2022 até 31/07/202 Não se aplica

Silvia Mavi Pereira Dias Coutinho. 
Prestação de serviço de PROFESSORA 
Nível II, na creche Municipal Vereador 
Tadeu Martins Rocha suprindo a 
necessidade da escola, numa carga 
horária de 20 horas semanais.

259/2022 R$ 17.245,80

03/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Beatriz De Souza Rocha prestação de 
serviço de PROFESSORA Nível II, na 
Escola Municipal Josefina Santos 
suprindo a necessidade da escola, 
numa carga horária de 20 horas 
semanais

                    260/2022 R$ 17.245,80

03/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Patrícia Pereira da Silva prestação de 
serviço de PROFESSORA Nível II, no
Colégio Municipal Professor 
Vespasiano Filho suprindo a 
necessidade da escola, numa carga 
horária de 20 horas semanais

262/2022              R$ 16.900,88

07/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Dalva Alves Fernandes prestação de 
serviço de PROFESSOR nível III suprir 
a necessidade do Centro de Educação 
Infantil Professor Silvio Viana, numa 
carga horária de 20 horas

271/2022

R$ 17.118,40 14/03/2022 até 31/12/2022

Não Se Aplica

Monica CARVALHO Brito Pessoa. 
Constitui objeto do presente Contrato 
a prestação de serviço de PROFESSOR 
nível II suprir a necessidade do 
Colégio Eleutério Tavares, numa 
carga horária de 20 horas

272/2022 R$ 16.440,99

 15/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Gabriel Lourenço Dos Santos. Prestação de 
serviço como PROFESSOR nível II para suprir a 
necessidade do Colégio Municipal  Eleutério 
Tavares numa carga horária de 20 horas

272-1/2022 R$ 16.440,99

15/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Wandilson Souza Santos. Prestação 
de serviço de PROFESSOR nível II 
suprir a necessidade do Colégio 
Eleutério Tavares, numa carga horária 
de 20 horas

            272-2/2022 R$ 16.440,99

15/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Lívia Brito Ribeiro prestação de 
serviço de PROFESSORA Nível II, no
Colégio Municipal Professor 
Vespasiano Filho, cobrindo licença 
maternidade da Professora Dayane 
Silva Santos numa carga horária de 
20 horas semanais

            275/2022 R$ 8.163,00

21/03/2022 até 08/08/2022

Não se aplica

Marizethe Lopes Trindade Brito 
prestação de serviço de PROFESSORA 
Nível II, na Escola Municipal Padre 
Antonio Dona suprir a necessidade da 
Escola numa carga horária de 20 
horas semanais

278/2022 R$16.096,08

21/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica

Mayra Soares Silva prestação de 
serviço de PROFESSORA Nível II, na 
Escola Municipal Padre Antonio Dona 
suprir a necessidade da Escola numa 
carga horária de 20 horas semanais

            279/2022 R$ 16.096,08

21/03/2022 até 31/12/2022

Não se aplica
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 869/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ (BA), pessoa jurídica de direito público, estabelecida à Rua Rui 
Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia - FONE/FAX (77) 3455-1412, inscrita no CNPJ sob n.º 
13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 30.994.376/0001-20, com sede na Rua Antônio Álvaro Dantas, 447, Baraúnas, 
Brumado / BA, CEP: 46.100-000, neste ato representado por Wendel de Novais Brito, brasileiro, solteiro, 
maior, capaz, empresário, inscrito no CPF sob o nº 032.014.195-08 e portador da cédula de identidade 
1401548091 SSP/BA, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente termo aditivo ao contrato 
869/2021, oriundo da Tomada de Preços nº 001/2021, nos seguintes termos: LEGALIDADE - O presente 
Termo Aditivo tem como base legal o Processo Administrativo nº 029/2022, o parecer jurídico emitido pela 
Procuradoria Jurídica, e ainda, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e os anexos constantes nos autos do 
processo administrativo, que são partes integrantes desta avença, independente de transcrição. OBJETO - O 
presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor básico do Contrato nº 869/2021, de execução 
de obra e serviços de engenharia de Reformas nas Escolas Municipais, no Município de Caculé - Bahia, do 
tipo menor preço por lote, cada lote contendo uma escola, conforme Edital Tomada de Preço n.º 001/2021, 
referente ao Lote 13. ACRÉSCIMO -  Fica acrescido o percentual estimado em 46,34% no valor do contrato, 
previsto na Cláusula Terceira do instrumento contratual, acrescentando o valor total de R$ 40.154,18
(quarenta mil e cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), passando o contrato originário de R$ 
86.660,45 (oitenta e seis mil e seiscentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), a conter o valor 
global de R$ 126.814,63 (cento e vinte e seis mil e oitocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos).
JUSTIFICATIVA - Durante o processo de reforma da Escola Gente Nova, no Município de Caculé - BA, como 
em toda obra desse tipo, diversos serviços inesperados surgem no decorrer do processo de execução. Outros, 
verifica-se que são dispensáveis e alguns sofrem variação de quantidades, para mais ou para menos, a fim 
de atender as necessidades de projeto. De acordo com esse raciocínio e ao se aproximar o término da obra, 
verificou-se que havia serviços dispensáveis e alguns que não iriam atingir a meta esperada. Destarte 
elaborou-se então uma planilha, dentro do orçamento disponível, de forma a concluir os serviços na escola e 
adequar a referida para melhor atender as demandas dos estudantes do Município de Caculé-BA. A fim de 
viabilizar a realização total dos serviços possíveis de serem realizados, dentro deste contrato, já que a 
alteração de projeto não ocasiona a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza 
e propósito diverso e, por outro lado, vai atender a todas as necessidades dos estudantes locais. VIGÊNCIA
- O presente Termo Aditivo passa a vigorar entre as partes a partir de sua assinatura. Caculé, Estado da 
Bahia, 18 de março de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal (Contratante); BRT CONSTRUTORA 
LTDA – Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 869/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ (BA), pessoa jurídica de direito público, estabelecida à Rua Rui 
Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia - FONE/FAX (77) 3455-1412, inscrita no CNPJ sob n.º 
13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 30.994.376/0001-20, com sede na Rua Antônio Álvaro Dantas, 447, Baraúnas, 
Brumado / BA, CEP: 46.100-000, neste ato representado por Wendel de Novais Brito, brasileiro, solteiro, 
maior, capaz, empresário, inscrito no CPF sob o nº 032.014.195-08 e portador da cédula de identidade 
1401548091 SSP/BA, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente termo aditivo ao contrato 
869/2021, oriundo da Tomada de Preços nº 001/2021, nos seguintes termos: LEGALIDADE - O presente 
Termo Aditivo tem como base legal o Processo Administrativo nº 029/2022, o parecer jurídico emitido pela 
Procuradoria Jurídica, e ainda, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e os anexos constantes nos autos do 
processo administrativo, que são partes integrantes desta avença, independente de transcrição. OBJETO - O 
presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor básico do Contrato nº 869/2021, de execução 
de obra e serviços de engenharia de Reformas nas Escolas Municipais, no Município de Caculé - Bahia, do 
tipo menor preço por lote, cada lote contendo uma escola, conforme Edital Tomada de Preço n.º 001/2021, 
referente ao Lote 13. ACRÉSCIMO -  Fica acrescido o percentual estimado em 46,34% no valor do contrato, 
previsto na Cláusula Terceira do instrumento contratual, acrescentando o valor total de R$ 40.154,18
(quarenta mil e cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), passando o contrato originário de R$ 
86.660,45 (oitenta e seis mil e seiscentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), a conter o valor 
global de R$ 126.814,63 (cento e vinte e seis mil e oitocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos).
JUSTIFICATIVA - Durante o processo de reforma da Escola Gente Nova, no Município de Caculé - BA, como 
em toda obra desse tipo, diversos serviços inesperados surgem no decorrer do processo de execução. Outros, 
verifica-se que são dispensáveis e alguns sofrem variação de quantidades, para mais ou para menos, a fim 
de atender as necessidades de projeto. De acordo com esse raciocínio e ao se aproximar o término da obra, 
verificou-se que havia serviços dispensáveis e alguns que não iriam atingir a meta esperada. Destarte 
elaborou-se então uma planilha, dentro do orçamento disponível, de forma a concluir os serviços na escola e 
adequar a referida para melhor atender as demandas dos estudantes do Município de Caculé-BA. A fim de 
viabilizar a realização total dos serviços possíveis de serem realizados, dentro deste contrato, já que a 
alteração de projeto não ocasiona a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza 
e propósito diverso e, por outro lado, vai atender a todas as necessidades dos estudantes locais. VIGÊNCIA
- O presente Termo Aditivo passa a vigorar entre as partes a partir de sua assinatura. Caculé, Estado da 
Bahia, 18 de março de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal (Contratante); BRT CONSTRUTORA 
LTDA – Contratada.
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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

EXTRATO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS Nº 471/2021 E Nº 249/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
com sede na situado na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia - FONE/FAX (77) 3455-1412, 
inscrita no CNPJ sob n.º 13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, 
Prefeito Municipal, aqui simplesmente denominada CONTRATANTE, e a empresa SUNSET 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.373.522/0001-15 estabelecida na Rua 
Regis Pacheco, nº 634, Centro, Cep 45120-000, Barra do Choça – Bahia, neste ato representada pela 
sócia Candice Nogueira Lima, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 007/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada 
pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo de Reajuste ao Contrato de Prestação de Serviços,
mediante as cláusulas e condições seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo, o equilíbrio 
econômico-financeiro dos valores dos Contratos Administrativos nº 471/2021 e nº 249/2022, oriundos do 
Pregão Eletrônico n° 007/2021, objetivando a contratação de empresa especializada na locação de 
veículos leves, médios e pesados, com motorista, para atender as necessidades de diversas secretarias 
do Município de Caculé – Bahia, em lote único, conforme especificações no termo de referência. 
REAJUSTE - Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, com base no Parecer 
Jurídico e documentos comprobatórios encontrados nos autos do Processo Administrativo nº 044-2/2022.
DOS VALORES DO REAJUSTE: Conforme consta no Termo Aditivo, oriundo do Processo Administrativo 
nº 044-2/2022. JUSTIFICATIVA - A razão do pedido e da concessão do reajuste foi devido ao valor cotado 
em época licitatória não suprir mais os custos e insumos conforme documentos anexos no processo 
administrativo e com base no Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica Municipal, conforme 
fundamentação legal constante no art. 65, letra “d” da Lei Federal n.º 8.666/93. DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS - O objeto deste Reajustamento deverá estar de acordo com as condições e características 
contidas no processo licitatório do Edital que a originou, com a proposta da Contratada, e legislação 
aplicável ao tema. Este reajuste tem efeito retroativo a partir da data da solicitação por parte da empresa 
contratada, revogadas as disposições em contrário. Após assinar o Termo Aditivo, objetivando o equilíbrio 
econômico-financeiro dos Contratos Administrativos nº 471/2021 e nº 249/2022, o licitante deverá manter 
sua condição de habilitação e propostas durante o período de vigência dos mesmos. Caculé – BA, 25 de 
março de 2022. PEDRO DIAS DA SILVA – Contratante; SUNSET ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
– Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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

EXTRATO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS Nº 471/2021 E Nº 249/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
com sede na situado na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia - FONE/FAX (77) 3455-1412, 
inscrita no CNPJ sob n.º 13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, 
Prefeito Municipal, aqui simplesmente denominada CONTRATANTE, e a empresa SUNSET 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.373.522/0001-15 estabelecida na Rua 
Regis Pacheco, nº 634, Centro, Cep 45120-000, Barra do Choça – Bahia, neste ato representada pela 
sócia Candice Nogueira Lima, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 007/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada 
pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo de Reajuste ao Contrato de Prestação de Serviços,
mediante as cláusulas e condições seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo, o equilíbrio 
econômico-financeiro dos valores dos Contratos Administrativos nº 471/2021 e nº 249/2022, oriundos do 
Pregão Eletrônico n° 007/2021, objetivando a contratação de empresa especializada na locação de 
veículos leves, médios e pesados, com motorista, para atender as necessidades de diversas secretarias 
do Município de Caculé – Bahia, em lote único, conforme especificações no termo de referência. 
REAJUSTE - Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, com base no Parecer 
Jurídico e documentos comprobatórios encontrados nos autos do Processo Administrativo nº 044-2/2022.
DOS VALORES DO REAJUSTE: Conforme consta no Termo Aditivo, oriundo do Processo Administrativo 
nº 044-2/2022. JUSTIFICATIVA - A razão do pedido e da concessão do reajuste foi devido ao valor cotado 
em época licitatória não suprir mais os custos e insumos conforme documentos anexos no processo 
administrativo e com base no Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica Municipal, conforme 
fundamentação legal constante no art. 65, letra “d” da Lei Federal n.º 8.666/93. DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS - O objeto deste Reajustamento deverá estar de acordo com as condições e características 
contidas no processo licitatório do Edital que a originou, com a proposta da Contratada, e legislação 
aplicável ao tema. Este reajuste tem efeito retroativo a partir da data da solicitação por parte da empresa 
contratada, revogadas as disposições em contrário. Após assinar o Termo Aditivo, objetivando o equilíbrio 
econômico-financeiro dos Contratos Administrativos nº 471/2021 e nº 249/2022, o licitante deverá manter 
sua condição de habilitação e propostas durante o período de vigência dos mesmos. Caculé – BA, 25 de 
março de 2022. PEDRO DIAS DA SILVA – Contratante; SUNSET ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
– Contratada.
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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

EXTRATO DE TERMO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
AO CONTRATO Nº 128/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
com sede na situado na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia - FONE/FAX (77) 3455-1412, 
inscrita no CNPJ sob n.º 13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, 
Prefeito Municipal, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 12.419.478/0001-30, sito à Praça Coração de 
Jesus, nº 191 – Centro – Caculé/BA, e do COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob o nº 14.878.572/000182, doravante 
denominada CONTRATANTE e a empresa ANA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO NEVES, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 02.201.856/0001-50, com endereço comercial Rua 
Abelardo M. de Carvalho, nº 135, Caculé, Bahia, representado neste ato pelo o Sr. Silvano Pinho Pereira, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula  de identidade nº 0896033201, emitido 
pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 946.090.205-72, aqui denominada CONTRATADA, com base na 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo de Reajuste ao contrato 
de fornecimento. OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo o Reajuste para equilíbrio econômico-
financeiro dos valores do contrato nº 128/2022, oriundos do Pregão Presencial n° 001/2021 para a
aquisição de gás liquefeito, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município.
REAJUSTE - Com base no parecer jurídico e documentos comprobatórios encontrados nos autos do 
processo de reajuste. VALORES DO REAJUSTE - Fica estipulado novos preços unitários conforme tabela.

ESPECIFICAÇÃO UND
VALOR UNITÁRIO 
LICITADO/ÚLTIMO 

REAJUSTE

VALOR SOLICITADO/ 
CONTRATADA VALOR CONCEDIDO

Botijão P. 13 Kg. UND R$ 87,00 R$ 92,00 R$ 92,00

Botijão P. 45 Kg. UND R$ 345,00 R$ 365,00 R$ 365,00

JUSTIFICATIVA - A razão do pedido e da concessão do reajuste foi devido ao valor cotado em época 
licitatória não suprir mais os custos e insumos conforme documentos anexos no processo administrativo e 
com base no parecer jurídico. Conforme fundamentação legal art. 65, letra “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.
Este reajuste tem efeito retroativo a partir da data da solicitação do reajuste por parte da empresa 
contratada, revogadas as disposições em contrário.

CACULÉ/Bahia, 16 de março de 2022.

Pedro Dias da Silva
Prefeito Municipal

Contratante

ANA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO NEVES
Empresa Contratada 
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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 
 

 

DECRETO Nº 15/2022 
 

 

 

“Dispõe sobre a Exoneração do Gestor 
do Programa Bolsa Familia e dá outras 
providências”. 

 
 

         

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES 
COELHODIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 

Município de Caraíbas, nos Artigo 66 inciso IX e 74. 

 

 

RESOLVE: 
 

 

Artigo 1º - Exonerar o Sr. Odailvo de Amorim Diasdo cargo de Gestor do Programa Bolsa 
Família, desta prefeitura. 

 

 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,revogando as disposições 

em contrário. 

 

 

 

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

 
Caraíbas, 06de Abril de 2022. 

 

 

 

JONES COELHO DIAS 

Prefeito Municipal 
 

 

Decretos
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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 
 

 

DECRETO Nº 16/2022 
 

 

 

“Dispõe sobre a Nomeação do Gestor do 
Programa do Bolsa Família e dá outras 
providências”. 

 
 

         

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES 
COELHODIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 

Município de Caraíbas, nos Artigo 66 inciso IX e 74. 

 

 

RESOLVE: 
 

 

Artigo 1º - Nomear o Sr. Erisvaldo Passos Santos, para o cargo de Gestor do Programa 
Bolsa Família, desta prefeitura. 

 

 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,revogando as disposições 

em contrário. 

 

 

 

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

 
Caraíbas, 06de Abril de 2022. 

 

 

 

JONES COELHO DIAS 

Prefeito Municipal 
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Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.198.880,00

(Dois milhões e cento e noventa e oito mil e oitocentos e
oitenta reais ), para fins que se especifica e da outras

providências.

DECRETO nº 23 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CARAIBAS , no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de 
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 009/2020 de 17 de novembro de 2020, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação  orçamentária totalizando R$2.198.880,00 (Dois
milhões e cento e noventa e oito mil e oitocentos e oitenta reais ) a saber:

Dotações Suplementares

0139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRACAO

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 35.200,00

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00

Total por Ação: 39.200,00

Total por Unidade Orçamentária: 39.200,00

0141 - SEC. DE AGRICULTURA - EXP. ECONOMICA - MEIO AMBIENTE

2.020 - MANUTENCAO DOS SERV TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - AGRICULT. E EXP. ECONOMICA

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 46.000,00

4.4.90.52.00 / 000000 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00

Total por Ação: 51.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 51.000,00

0142 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

4.4.90.51.00 / 721900 - Obras e Instalacoes 104.000,00

Total por Ação: 104.000,00

2.033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - EDUCACAO

3.1.90.13.00 / 721900 - Obrigacoes Patronais 51.000,00

3.3.90.30.00 / 091500 - Material de Consumo 50.000,00

4.4.90.51.00 / 721900 - Obras e Instalacoes 161.000,00

Total por Ação: 262.000,00

Página: 1 de 83154747

Decretos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
2.055 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO

3.1.90.11.00 / 721800 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 842.000,00

3.1.90.13.00 / 721800 - Obrigacoes Patronais 8.000,00

3.1.91.13.00 / 721800 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 72.000,00

Total por Ação: 922.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.288.000,00

0145 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

1.003 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 53.000,00

Total por Ação: 53.000,00

1.004 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS MUNICIPAIS

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 18.000,00

4.4.90.51.00 / 892400 - Obras e Instalacoes 65.000,00

Total por Ação: 83.000,00

1.007 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 70.000,00

Total por Ação: 70.000,00

2.013 - PROGRAMA CIDADE LIMPA

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 350,00

Total por Ação: 350,00

2.015 - MANUTENCAO SERVICOS TEC. ADMINISTRATIVOS - INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 32.230,00

3.3.90.33.00 / 000000 - Passagens e Despesas com Locomocao 120.000,00

Total por Ação: 152.230,00

Total por Unidade Orçamentária: 358.580,00

0146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.046 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE

3.1.90.13.00 / 610200 - Obrigacoes Patronais 19.600,00

Total por Ação: 19.600,00

2.048 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - SAUDE

3.3.71.70.00 / 000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 14.000,00

3.3.90.30.00 / 610200 - Material de Consumo 115.500,00

3.3.90.39.00 / 610200 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 48.200,00

Total por Ação: 177.700,00

Total por Unidade Orçamentária: 197.300,00

0152 - ENCARGOS DO MUNICIPIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
2.082 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.3.90.47.00 / 000000 - Obrigacoes Tributarias  e Contributivas 7.000,00

4.6.90.71.00 / 000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 15.000,00

Total por Ação: 22.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 22.000,00

0238 - PROCURADORIA JURIDICA

2.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA

3.3.90.35.00 / 000000 - Servico de Consultoria 10.000,00

Total por Ação: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

0247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.025 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITRARIOS - PACS

3.1.90.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00

Total por Ação: 40.000,00

2.050 - GESTAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE

3.1.90.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00

3.3.90.30.00 / 091400 - Material de Consumo 31.000,00

Total por Ação: 81.000,00

2.051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

3.3.90.30.00 / 091400 - Material de Consumo 3.800,00

Total por Ação: 3.800,00

2.127 - Enfrentamento da Emergencia COVID19

3.1.30.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00

3.3.20.30.00 / 091400 - Material de Consumo 2.000,00

Total por Ação: 102.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 226.800,00

0249 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

2.026 - ACOES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.36.00 / 092900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00

Total por Ação: 2.000,00

2.031 - MANUTENCAO DAS ACOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00 / 092800 - Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00

Total por Ação: 2.000,00

2.041 - ACOES DE APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS

4.4.90.52.00 / 092900 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00

Total por Ação: 2.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
Total por Unidade Orçamentária: 6.000,00

Total Suplementado: 2.198.880,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou 
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

0139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRACAO

3.3.90.40.00 / 000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - 2.000,00

Total por Ação: 2.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.000,00

0140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

2.018 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANCAS

3.1.90.92.00 / 000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00

Total por Ação: 2.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.000,00

0141 - SEC. DE AGRICULTURA - EXP. ECONOMICA - MEIO AMBIENTE

1.017 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, TANQUES E CISTERNAS

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 4.000,00

Total por Ação: 4.000,00

2.019 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULT. E EXP. ECONOMICA

3.1.90.11.00 / 000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 22.000,00

Total por Ação: 22.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 26.000,00

0142 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1.002 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO

3.3.90.39.00 / 710100 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 27.000,00

4.4.90.52.00 / 099200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00

Total por Ação: 29.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
2.033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - EDUCACAO

3.1.90.11.00 / 710100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.730,00

3.1.90.11.00 / 721900 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 51.500,00

3.1.90.91.00 / 710100 - Sentencas Judiciais 1.000,00

3.1.91.13.00 / 721900 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 139.600,00

3.3.90.30.00 / 720400 - Material de Consumo 15.000,00

3.3.90.33.00 / 710100 - Passagens e Despesas com Locomocao 20.000,00

3.3.90.33.00 / 721900 - Passagens e Despesas com Locomocao 62.000,00

3.3.90.36.00 / 710100 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 55.000,00

3.3.90.39.00 / 720400 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 53.000,00

4.4.90.51.00 / 094400 - Obras e Instalacoes 7.000,00

Total por Ação: 407.830,00

2.052 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.90.30.00 / 091500 - Material de Consumo 15.000,00

Total por Ação: 15.000,00

2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.33.00 / 721900 - Passagens e Despesas com Locomocao 50.000,00

Total por Ação: 50.000,00

2.055 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO

3.1.90.11.00 / 721800 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 152.000,00

3.1.91.13.00 / 721800 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 20.000,00

Total por Ação: 172.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 673.830,00

0145 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

1.004 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS MUNICIPAIS

4.4.90.51.00 / 000000 - Obras e Instalacoes 103.000,00

Total por Ação: 103.000,00

1.007 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00

Total por Ação: 500,00

1.010 - CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS

4.4.90.51.00 / 892400 - Obras e Instalacoes 2.000,00

Total por Ação: 2.000,00

1.056 - MANUTENCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIO

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 9.000,00

Total por Ação: 9.000,00

2.013 - PROGRAMA CIDADE LIMPA

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 12.000,00

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 140.000,00

Total por Ação: 152.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
2.014 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS

3.1.90.11.00 / 000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00

Total por Ação: 50.000,00

2.015 - MANUTENCAO SERVICOS TEC. ADMINISTRATIVOS - INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 189.000,00

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 106.000,00

4.4.90.30.00 / 094400 - Material de Consumo 5.000,00

Total por Ação: 300.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 616.500,00

0146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.046 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE

3.1.90.11.00 / 610200 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 640.000,00

Total por Ação: 640.000,00

2.048 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - SAUDE

3.3.90.32.00 / 610200 - Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00

3.3.90.36.00 / 610200 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.200,00

Total por Ação: 52.200,00

Total por Unidade Orçamentária: 692.200,00

0148 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.047 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - ASSITENCIA SOCIAL

3.3.90.40.00 / 000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - 14.000,00

Total por Ação: 14.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 14.000,00

0151 - CAPREVAC - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. CARAIBAS

2.023 - RESERVA PARA RPPS

9.9.99.99.00 / 020300 - Reservas 42.000,00

Total por Ação: 42.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 42.000,00

0152 - ENCARGOS DO MUNICIPIO

2.082 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

4.6.90.91.00 / 000000 - Sentencas Judiciais 10.000,00

Total por Ação: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Página: 6 de 83154747

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 56

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 CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

0153 - RESERVA DE CONTINGENCIA

2.128 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19   APOIO A       CULTURA97

9.9.99.99.00 / 000000 - Reservas 50.000,00

Total por Ação: 50.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 50.000,00

0247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.025 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITRARIOS - PACS

4.4.90.52.00 / 091400 - Equipamentos e Material Permanente 6.000,00

Total por Ação: 6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 6.000,00

0249 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

2.029 - ACOES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.90.35.00 / 092900 - Servico de Consultoria 10.000,00

Total por Ação: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

0344 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO

2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA E ESPORTES E LAZER

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 51.000,00

Total por Ação: 51.000,00

2.062 - PROMOCAO DE FESTAS POPULARES

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 2.000,00

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 350,00

Total por Ação: 3.350,00

Total por Unidade Orçamentária: 54.350,00

Total Anulado: 2.198.880,00

Página: 7 de 83154747

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 57

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 CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao 
cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CARAIBAS, Estado da Bahia, em 01 de novembro de 2021.

:

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal

CPF       : 012.003.165-50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 24 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros 
de Detalhamento da Despesa - QDD,

e dá outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CARAIBAS, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da 
lei de nº 009/2020 de 17 de novembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
19/2020 de 27 de novembro de 2020 , correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente 
subordinados ao Prefeito(a).

0139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRACAO

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 165,70 0,00

3.3.90.47.00 / 094400 - Obrigacoes Tributarias  e Contributivas 0,00 165,70

Total por Ação: 165,70 165,70

Total por Unidade Orçamentária: 165,70 165,70

0141 - SEC. DE AGRICULTURA - EXP. ECONOMICA - MEIO AMBIENTE

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.020 - MANUTENCAO DOS SERV TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - AGRICULT. E EXP. ECONOMICA

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 10.000,00 0,00

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 10.000,00

Total por Ação: 10.000,00 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00 10.000,00

Total Geral: 10.165,70 10.165,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - 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(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CARAIBAS, Estado da Bahia, em  01 de novembro de 
2021.

:

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal

CPF       : 012.003.165-50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 4.899.076,00

(Quatro milhões e oitocentos e noventa e nove mil e
setenta e seis reais ), para fins que se especifica e da

outras providências.

DECRETO nº 26 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CARAIBAS , no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de 
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 009/2020 de 17 de novembro de 2020, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação  orçamentária totalizando R$ 4.899.076,00
(Quatro milhões e oitocentos e noventa e nove mil e setenta e seis reais ) a saber:

Dotações Suplementares

01328 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.125 - GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANCA

3.1.90.11.00 / 000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.000,00

Total por Ação: 15.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 15.000,00

0139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRACAO

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 700,00

3.3.90.33.00 / 000000 - Passagens e Despesas com Locomocao 2.500,00

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.401,06

Total por Ação: 9.601,06

Total por Unidade Orçamentária: 9.601,06

0141 - SEC. DE AGRICULTURA - EXP. ECONOMICA - MEIO AMBIENTE

2.019 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULT. E EXP. ECONOMICA

3.1.90.11.00 / 000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00

Total por Ação: 2.000,00

2.020 - MANUTENCAO DOS SERV TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - AGRICULT. E EXP. ECONOMICA

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 8.617,68

Total por Ação: 8.617,68

Total por Unidade Orçamentária: 10.617,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

0142 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

4.4.90.51.00 / 710100 - Obras e Instalacoes 8.000,00

4.4.90.51.00 / 721900 - Obras e Instalacoes 128.000,00

Total por Ação: 136.000,00

2.033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - EDUCACAO

3.1.90.13.00 / 721900 - Obrigacoes Patronais 75.600,00

3.3.90.30.00 / 091500 - Material de Consumo 88.000,00

4.4.90.51.00 / 721900 - Obras e Instalacoes 167.000,00

4.4.90.52.00 / 710100 - Equipamentos e Material Permanente 268.000,00

4.4.90.52.00 / 721900 - Equipamentos e Material Permanente 177.600,00

Total por Ação: 776.200,00

2.055 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO

3.1.90.11.00 / 721800 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.472.900,00

3.1.90.13.00 / 721800 - Obrigacoes Patronais 575.500,00

Total por Ação: 2.048.400,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.960.600,00

0145 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

1.003 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00

Total por Ação: 80.000,00

1.004 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS MUNICIPAIS

4.4.90.51.00 / 892400 - Obras e Instalacoes 103.000,00

Total por Ação: 103.000,00

1.007 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 8.200,63

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 17,93

Total por Ação: 8.218,56

1.010 - CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 20.000,00

4.4.90.51.00 / 992400 - Obras e Instalacoes 13.000,00

Total por Ação: 33.000,00

1.011 - AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS, PONTES E ACESSOS RURAIS 348.946,00 348.946,00

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16.075,00

Total por Ação: 16.075,00

2.013 - PROGRAMA CIDADE LIMPA

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 13.000,00

Total por Ação: 13.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
2.014 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS

3.1.90.11.00 / 000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 165.000,00

Total por Ação: 165.000,00

2.015 - MANUTENCAO SERVICOS TEC. ADMINISTRATIVOS - INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 41.800,00

3.3.90.33.00 / 000000 - Passagens e Despesas com Locomocao 170.000,00

Total por Ação: 211.800,00

Total por Unidade Orçamentária: 630.093,56

0146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.046 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE

3.1.90.11.00 / 610200 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 114.000,00

3.1.90.13.00 / 610200 - Obrigacoes Patronais 33.000,00

Total por Ação: 147.000,00

2.048 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - SAUDE

3.3.71.70.00 / 000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 20.000,00

3.3.90.30.00 / 610200 - Material de Consumo 216.170,00

3.3.90.32.00 / 610200 - Material de Distribuicao Gratuita 7.500,00

3.3.90.39.00 / 610200 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.103,00

Total por Ação: 250.773,00

Total por Unidade Orçamentária: 397.773,00

0148 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.045 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.71.70.00 / 000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 3.000,00

Total por Ação: 3.000,00

2.047 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - ASSITENCIA SOCIAL

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.995,00

Total por Ação: 3.995,00

Total por Unidade Orçamentária: 6.995,00

0152 - ENCARGOS DO MUNICIPIO

2.082 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.3.90.47.00 / 000000 - Obrigacoes Tributarias  e Contributivas 15.000,00

4.6.90.71.00 / 000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 9.000,00

Total por Ação: 24.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 24.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

0247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.008 - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA

3.1.90.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.700,00

Total por Ação: 2.700,00

2.010 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

3.1.90.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00

Total por Ação: 30.000,00

2.025 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITRARIOS - PACS

3.1.90.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 122.597,00

Total por Ação: 122.597,00

2.050 - GESTAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE

3.1.90.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 165.000,00

3.3.90.30.00 / 091400 - Material de Consumo 152.300,00

3.3.90.32.00 / 091400 - Material de Distribuicao Gratuita 7.500,00

3.3.90.39.00 / 091400 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.000,00

Total por Ação: 331.800,00

2.051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

3.3.90.30.00 / 091400 - Material de Consumo 64.350,00

Total por Ação: 64.350,00

2.127 - Enfrentamento da Emergencia COVID19

3.1.30.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 242.000,00

3.3.20.30.00 / 091400 - Material de Consumo 38.533,70

Total por Ação: 280.533,70

Total por Unidade Orçamentária: 831.980,70

0249 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

2.026 - ACOES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.32.00 / 092900 - Material de Distribuicao Gratuita 1.760,00

3.3.90.36.00 / 092900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.605,00

Total por Ação: 5.365,00

2.029 - ACOES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.90.30.00 / 092900 - Material de Consumo 2.100,00

Total por Ação: 2.100,00

2.031 - MANUTENCAO DAS ACOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00 / 092800 - Material de Distribuicao Gratuita 4.950,00

Total por Ação: 4.950,00

Total por Unidade Orçamentária: 12.415,00

Total Suplementado: 4.899.076,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou 
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

0137 - GABINETE DO PREFEITO

2.004 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE

3.1.90.11.00 / 000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.906,00

Total por Ação: 60.906,00

2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE

3.3.90.14.00 / 000000 - DIARIAS - CIVIL 10.060,00

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 30.420,00

Total por Ação: 40.480,00

Total por Unidade Orçamentária: 101.386,00

0139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2.011 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRACAO

3.1.90.13.00 / 000000 - Obrigacoes Patronais 186.000,00

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.600,00

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00

3.3.90.92.00 / 000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.236,55

Total por Ação: 212.836,55

2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRACAO

3.3.90.14.00 / 000000 - DIARIAS - CIVIL 5.000,00

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 54.668,38

3.3.90.33.00 / 000000 - Passagens e Despesas com Locomocao 30.000,00

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 49.762,19

3.3.90.47.00 / 000000 - Obrigacoes Tributarias  e Contributivas 20.000,00

3.3.90.91.00 / 000000 - Sentencas Judiciais 1.000,00

4.4.90.51.00 / 094400 - Obras e Instalacoes 1.000,00

Total por Ação: 161.430,57

2.126 - GESTAO DAS ACOES DO CIVALERG

3.1.71.70.00 / 000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 41.000,00

3.3.71.70.00 / 000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 100.000,00

4.4.93.51.00 / 000000 - Obras e Instalacoes 41.000,00

4.4.93.52.00 / 000000 - Equipamentos e Material Permanente 11.000,00

Total por Ação: 193.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 567.267,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

0140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

2.018 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANCAS

3.1.90.11.00 / 000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.270,00

Total por Ação: 12.270,00

2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - FINANCAS

3.3.90.40.00 / 000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - 3.000,00

Total por Ação: 3.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 15.270,00

0141 - SEC. DE AGRICULTURA - EXP. ECONOMICA - MEIO AMBIENTE

2.020 - MANUTENCAO DOS SERV TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - AGRICULT. E EXP. ECONOMICA

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 26.400,00

Total por Ação: 26.400,00

Total por Unidade Orçamentária: 26.400,00

0142 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1.002 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO

4.4.90.52.00 / 099200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00

Total por Ação: 2.000,00

1.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

3.3.90.39.00 / 710100 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 51.200,00

4.4.90.51.00 / 710100 - Obras e Instalacoes 70.000,00

4.4.90.52.00 / 710100 - Equipamentos e Material Permanente 8.500,00

4.4.90.61.00 / 721900 - Aquisicao de Imoveis 1.000,00

Total por Ação: 130.700,00

2.033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - EDUCACAO

3.1.90.11.00 / 091500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700,00

3.1.90.11.00 / 710100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00

3.1.90.11.00 / 721900 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 134.000,00

3.1.90.92.00 / 710100 - Despesas de Exercicios Anteriores 4.200,00

3.1.91.13.00 / 710100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 28.600,00

3.1.91.13.00 / 721900 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 12.100,00

3.3.50.43.00 / 710100 - Subvencoes Sociais 3.000,00

3.3.90.14.00 / 710100 - DIARIAS - CIVIL 2.700,00

3.3.90.30.00 / 710100 - Material de Consumo 150.350,00

3.3.90.30.00 / 720400 - Material de Consumo 40.000,00

3.3.90.30.00 / 721900 - Material de Consumo 80.000,00

3.3.90.33.00 / 710100 - Passagens e Despesas com Locomocao 70.000,00

3.3.90.34.00 / 710100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao 7.000,00

3.3.90.36.00 / 721900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 950,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
3.3.90.39.00 / 710100 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.200,00

3.3.90.39.00 / 720400 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 55.000,00

3.3.90.47.00 / 721900 - Obrigacoes Tributarias  e Contributivas 4.000,00

3.3.90.91.00 / 091500 - Sentencas Judiciais 800,00

4.4.90.51.00 / 710100 - Obras e Instalacoes 3.260,00

Total por Ação: 634.860,00

2.038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.90.30.00 / 710100 - Material de Consumo 500,00

Total por Ação: 500,00

2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.50.43.00 / 091500 - Subvencoes Sociais 400,00

3.3.90.33.00 / 091500 - Passagens e Despesas com Locomocao 80.000,00

3.3.90.33.00 / 710100 - Passagens e Despesas com Locomocao 20.000,00

3.3.90.33.00 / 721900 - Passagens e Despesas com Locomocao 127.600,00

3.3.90.92.00 / 091500 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00

Total por Ação: 233.000,00

2.055 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO

3.1.90.11.00 / 721800 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.800,00

3.1.90.13.00 / 721800 - Obrigacoes Patronais 1.100,00

3.1.91.13.00 / 721800 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 128.000,00

Total por Ação: 145.900,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.146.960,00

0145 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

1.004 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS MUNICIPAIS

4.4.90.51.00 / 000000 - Obras e Instalacoes 20.000,00

Total por Ação: 20.000,00

1.006 - CONSTURCAO DE CASAS POPULARES

4.4.90.51.00 / 000000 - Obras e Instalacoes 18.000,00

Total por Ação: 18.000,00

1.007 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 300.117,00

Total por Ação: 300.117,00

1.009 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANCA PUBLICA

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 13.000,00

Total por Ação: 13.000,00

1.010 - CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS

4.4.90.51.00 / 000000 - Obras e Instalacoes 133.150,00

Total por Ação: 133.150,00

1.012 - CONSTRUCAO DA USINA DE RECICLAGEM

4.4.90.52.00 / 000000 - Equipamentos e Material Permanente 4.000,00

Total por Ação: 4.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
2.014 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS

3.1.90.11.00 / 000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 47.000,00

Total por Ação: 47.000,00

2.015 - MANUTENCAO SERVICOS TEC. ADMINISTRATIVOS - INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 101.306,34

3.3.90.33.00 / 000000 - Passagens e Despesas com Locomocao 66.752,42

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 125.301,74

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 222.201,68

Total por Ação: 515.562,18

Total por Unidade Orçamentária: 1.050.829,18

0146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.046 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE

3.1.90.11.00 / 610200 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 124.000,00

Total por Ação: 124.000,00

2.048 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - SAUDE

3.3.71.70.00 / 000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 7.000,00

3.3.90.30.00 / 610200 - Material de Consumo 192.268,19

3.3.90.33.00 / 610200 - Passagens e Despesas com Locomocao 123.000,00

3.3.90.36.00 / 610200 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 79.280,00

3.3.90.39.00 / 610200 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 107.109,00

Total por Ação: 508.657,19

Total por Unidade Orçamentária: 632.657,19

0148 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.045 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.00 / 000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 215.000,00

Total por Ação: 215.000,00

2.047 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - ASSITENCIA SOCIAL

3.3.90.93.00 / 000000 - Indenizacoes e Restituicoes 6.000,00

Total por Ação: 6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 221.000,00

0151 - CAPREVAC - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. CARAIBAS

2.023 - RESERVA PARA RPPS

9.9.99.99.00 / 020300 - Reservas 15.217,93

Total por Ação: 15.217,93

Total por Unidade Orçamentária: 15.217,93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

0152 - ENCARGOS DO MUNICIPIO

2.082 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.1.90.91.00 / 000000 - Sentencas Judiciais 43.000,00

4.6.90.71.00 / 000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 140.000,00

Total por Ação: 183.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 183.000,00

0247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF

3.1.90.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.670,00

Total por Ação: 100.670,00

2.024 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF

3.1.90.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 411.226,72

Total por Ação: 411.226,72

2.127 - Enfrentamento da Emergencia COVID19

3.3.20.36.00 / 091400 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 23.372,07

Total por Ação: 23.372,07

Total por Unidade Orçamentária: 535.268,79

0344 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO

2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA E ESPORTES E LAZER

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 62.679,79

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 73.490,00

Total por Ação: 136.169,79

2.062 - PROMOCAO DE FESTAS POPULARES

3.3.90.31.00 / 000000 - Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 30.000,00

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 177.650,00

Total por Ação: 267.650,00

Total por Unidade Orçamentária: 403.819,79

Total Anulado: 4.899.076,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao 
cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de dezembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CARAIBAS, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2021.

:

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal

CPF       : 012.003.165-50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 27 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros 
de Detalhamento da Despesa - QDD,

e dá outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CARAIBAS, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da 
lei de nº 009/2020 de 17 de novembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
19/2020 de 27 de novembro de 2020 , correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente 
subordinados ao Prefeito(a).

0145 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.015 - MANUTENCAO SERVICOS TEC. ADMINISTRATIVOS - INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 5.500,00 0,00

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 5.500,00

Total por Ação: 5.500,00 5.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.500,00 5.500,00

Total Geral: 5.500,00 5.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - 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(a) Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de dezembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CARAIBAS, Estado da Bahia, em  01 de dezembro de 
2021.

:

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal

CPF       : 012.003.165-50

Página: 2 de 2

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 72

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 048-02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
VILMA DE SOUZA COUTINHO NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
lado VILMA DE SOUZA COUTINHO, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
07.633.178-45, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 744.326.725-87, residente domiciliada, no
Povoado de Cancela, nº 160, Zona Rural, Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADO, com 
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 
078/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços como 
Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional Interesse 
Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, com carga horária de até 110 (cento e 
dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação
nº 078/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.667,10 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 17 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Vilma de Souza Coutinho

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E ROMARIO 
SOARES DE AGUIAR NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado ROMARIO 
SOARES DE AGUIAR, pessoa física, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 20.682.168-92, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 065.848.495-89, residente e domiciliado no Povoado 
Queimada do Jacó, nº 789 , na Zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Dispensa de Licitação nº 085/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação direta de serviços  por 
tempo determinado, para atender excepcional interesse público como Operador de bomba 
d’água  na Zona Rural do Município, com carga horária de até 69 (sessenta e nove) horas 
mensais, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 
085/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
3.801,90 (três mil oitocentos e um reais e noventa centavos)

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um cantavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pelo contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção Serviços Administrativos -Infraestrutura
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos 
Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante para 
Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 03 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Romario Soares de Aguiar

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003-03/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E ELAINE DE LIMA DIAS NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominado
CONTRATANTE e do outro lado ELAINE DE LIMA DIAS, brasileira, solteira, autonoma, com registro 
de identidade nº 16.502.141-11, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 059.163.235-73, residente e 
domiciliado na Rua Clemente Soares, nº 1, bairro Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante 
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no 
processo de Dispensa de Licitação nº 086/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços no preparo de 
Lanches Artesanais para distribuição junto aos participantes do Projeto “Mulher Guajeruense” dos 
grupos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS Zilda Arns, conforme 
especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 086/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 4.700,00
(quatro mil e setecentos reais), a serem pagos após o devido Fornecimento de Materiais, que ocorrerá 
conforme necessidades da contratante.

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.071 – SCGV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo.
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em 
Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos 
que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 086/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após o fornecimento dos materiais.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 086/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Ronilda Maria Oliveira, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 07 de Março de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ronilda Maria Oliveira

Gestora do FMAS

_____________________________________
Elaine de Lima Dias

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 004-03/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E A EMPRESA AURELINO ALVES DOS SANTOS 
NETO NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa AURELINO ALVES DOS SANTOS NETO, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 42.007.708/0001-14, com sede na Rua 15 de Novembro, nº 
59, centro, na cidade de Condeúba, Bahia, representada neste ato por Aurelino Alves dos Santos Neto, 
brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 05.039.973-07, expedida pela SSP/BA e 
cadastro no CPF nº 554.672.705-59, residente e domiciliado na Rua 15 de Novembro, nº 59, 1º Andar, 
centro, na cidade de Condeúba, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da 
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 087/2022, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de Confecção de 
Necessaries personalizadas para o Projeto “Mulher Guajeruense” do Grupo de Serviço de 
Convivência e Fotalecimento de Vinculos do CRAS Zilda Arns, conforme especificações constantes do 
Processo de Dispensa de Licitação nº 087/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 7.400,00 
(sete mil e quatrocentos reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.071 – SCFV-Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em 
Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos 
que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 087/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a emissão da Autorização 

Prestação de Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a 
contratada apresente um cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, 
conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas, não podendo em hipótese alguma a 
empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 087/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr.
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para ajuizamento 
de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 07 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Ronilda Maria de Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_________________________________
Aurelino Alves dos Santos Neto

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006-03/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E EMPRESA G.A DOS SANTOS 
EVENTOS - ME NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio 
Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência 
Social (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de 
Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e 
cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste 
ato denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa G.A DOS SANTOS EVENTOS - ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.139.371/0001-66, com sede na Avenida Barão 
do Rio Branco, nº 962, 1 Andar Sala A, Bairro São Francisco, na Cidade de Guanambi, Bahia, 
representada por Genilson Amilton dos Santos, brasileiro, casado, empresário, com registro de 
identidade nº 07.044.332-92, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 951.359.875-68, residente e 
domiciliado na Avenida 14 de Maio, nº 316, Centro na Cidade de Lagoa Real, Bahia, doravante 
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e 
no Dispensa de Licitação nº 088/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de locação de 
estruturas e equipamentos para realização de Ação do Projeto “Mulher Guajeruense” com as 
mulheres dos Grupo do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Zilda 
Arns , conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 088/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
11.700,00 (onze mil e setecentos reais), a ser pago após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá 
conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, 
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução 
dos serviços ora contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.071 - SCVF-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer 
das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa 
equivalente estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO 
DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 
05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, a Dispensa de Licitação nº 088/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando 
a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Providenciar e garantir a instalação e disponibilização dos equipamentos a serem locados pela 
Administração, com um prazo de antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário 
previsto para o início do evento;

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens 
de Prestação de Serviços:
Endereço de E-mail: genilsonsantos.ci@hotmail.com

e) Paralisação por falta de pagamento;
f) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 

constatada;
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 088/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Edileia Leal Cangussu, ocupante do cargo de Coordenadora de Cultura, Esporte e Lazer, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 08 de Março de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ronilda Maria Oliveira

Gestora do FMAS

_____________________________________
G.A Dos Santos Eventos - Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 005-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
IVANIR SOARES ALMEIDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
IVANIR SOARES DE ALMEIDA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
09.317.969-38, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 007.568.485-39, residente domiciliada, na 
Rua Irma Dulce, s/n, Bairro Alto da Boa Vista, Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADO,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação
nº 089/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar, com 
carga horária de até 110 (cento e dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do 
processo de Dispensa de Licitação nº 089/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 08 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Ivanir Soartes de Almeida

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007-03/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E NILMARA SILVA SENA ROSA 
SANTANA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio 
Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, 
zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob 
o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominado
CONTRATANTE e do outro lado NILMARA SILVA SENA ROSA SANTANA, pessoa física, 
brasileira, maior, cantora, com registro de identidade nº 14.844.394-06, expedida pela SSP/BA e cadastro 
no CPF nº 037.965.765-62, residente e domiciliado na Av. Taboa Grande, nº 233, Bairro Renascer, na 
cidade de Guanambi, Bahia, doravante denominado CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 
8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 090/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços na realização de 
show musical de "Nilmara Senna" durante a ação do Projeto “Mulher Guaheruense” realizado com 
os usuários do grupo do Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vínculos do CRAS Zilda Arns, 
conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 090/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais), a serem pago após a devida prestação dos serviços.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV- Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vínculos
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do 
contrato, indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na 
hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção 
I, II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes 
percentuais de multa:

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor 

Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a 
critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser 
objeto de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou 
ainda, judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 090/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e 

as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos na proposta de preços;

b) Não promover a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, da obrigatoriedade e 
responsabilidade da prestação dos serviços objeto deste contrato;

c) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

d) Disponibilizar 01 (um) Coordenador para o evento, que deverá coordenar acompanhar e monitorar 
todos os serviços prestados durante o evento, ficando o mesmo responsável em notificar a 
Contratante sobre qualquer ocorrência, durante a realização de cada Evento;

e) Exercer as atividades objeto do presente instrumento, em consonância com as normas legais 
pertinentes e com os regulamentos;

f) Cumprir e fazer cumprir as disposições especificadas no presente instrumento e na legislação;
g) Exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma contínua;
h) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
i) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
j) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 

da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 090/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Ronilda Maria OLiveira, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para ajuizamento 
de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 09 de Março de 2022.

_______________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ronilda Maria Oliveira

Gestora do FMAS

_________________________________
Nilmara Silva Sena Rosa Santana

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 008-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
CLEIDE DA SILVA LIMA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
CLEIDE DA SILVA LIMA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 16.494.244-
00, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 424.933.418-05, residente domiciliada, na Rua Nova, 
nº 41, Centro, Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 
8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 091/2022, resolvem 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar, com 
carga horária de até 110 (cento e dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do 
processo de Dispensa de Licitação nº 091/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 10 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Cleide da Silva Lima

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 009-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
SUELINA ALVES DE SOUZA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
SUELINA ALVES DE SOUZA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
14.988.644-65, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 056.493.035-09, residente domiciliada, na 
Fazenda Bananeira, s/n Zona Rural do Municipio de Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Dispensa de Licitação nº 092/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, com carga horária de até 110 
(cento e dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de 
Licitação nº 092/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 10 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Suelina Alves de Souza

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 010-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
SALVADOR SOUZA FERNANDES NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
SALVADOR SOUZA FERNANDES, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
08.365.320-15, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 001.808.995-03, residente domiciliada, na 
Fazenda Serra Linda, s/n Zona Rural do Municipio de Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Dispensa de Licitação nº 093/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola Municipal Prefeito Antonio Andrade, com carga horária de até 
128 (cento e vinte e oito) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de 
Dispensa de Licitação nº 093/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
7.052,80 (sete mil cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 10 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Salvador Souza Fernandes

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 11-03/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E A EMPRESA TECNODIESEL 
INJEÇÃO ELETRONICA LTDA - ME NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, 
nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), 
Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela 
SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
TECNODIESEL INJEÇÃO ELETRONICA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 26.162.037/0001-00, com sede na Rua Patativa, nº 01, Quadra 18 bairro Felicia na cidade de Vitoria 
da Conquista, Bahia, representada por Lucas Mendes Rosa Sousa, brasileiro, empresário, com carteira de 
habilitação nº 07.328.523-950, expedida pela DETRAN/BA e cadastro no CPF nº 087.450.785-56, residente 
e domiciliado na Rua G (M Pássaros III) , nº 33, Bairro Felicia, na cidade de Vitoria da Conquista, Bahia, 
doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 094/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Peças para a 
manutenção das Ambulância SAMUR 192 - SPRINTER Placa RCQ7A99, conforme especificações 
constantes no Processo de Dispensa de Licitação nº 094/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 3.300,00 
(três mil e trezentos reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos 
produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 01 (um) mês, 
contado a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do 
contrato, indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na 
hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, 
II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes 
percentuais de multa:

a)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor 

Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a 
critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto 
de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, 
judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 094/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento de Peças que serão realizadas, não podendo em hipótese alguma 

a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 094/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 14 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_________________________________
Tecnodiesel Injeção Eletronica Ltda - Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 012-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E NILTON 
BRUNO MOREIRA NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado NILTON 
BRUNO MOREIRA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 04.222.791-70, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 418.589.995-53, residente e domiciliada na Fazenda João 
Estevão, nº 205, Zona Rural do Municipio de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação
nº 095/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços de 
pedreiro de forma exepcional e temporária para atender as necessidades na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, com carga horária de até 150 (cento e cinquenta) horas mensais,
conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 095/2022, com 
base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
3.939,00 (três mil novecentos e trinta e nove reais).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 26,26 (vinte e 
seis reais e vinte e seis centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto 
Sobre Serviços (ISSQN), pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato será por um período de até 3
(três) meses, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por 
ambas as partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José 
Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração e Planejamento, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 22 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Nilton Bruno Moreira

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 113

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013-03/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, E A EMPRESA JEFERSON 
DE SOUZA MARTINS NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
JEFERSON DE SOUZA MARTINS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
33.536.394/0001-56, com sede na Rua Nalmar Ancântara, nº 58, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
representada neste ato por Jeferson de Souza Martins, brasileiro, microempeendedor, com registro de 
identidade nº 15.077.615-72, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 858.583.645-86, residente e 
domiciliado na Rua Nalmar Ancântara, nº 58, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante 
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e 
no processo de Dispensa de Licitação nº 096/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Portas, janelas, 
vidro basculante e grades de Inox sob medida, para atender as necessidades da Secretaria 
Infraestrutura, conforme especificações constantes no do Processo de Dispensa de Licitação nº 
096/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais) a serem pagos após o devido fornecimento dos 
materiais, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, 
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o 
fornecimento dos produtos ora contratados.

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 114

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois)
meses, contado a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na 
hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, 
seção I, II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os 
seguintes percentuais de multa:

a)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor 

Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a 
critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pela Contratada poderão ser 
objeto de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou 
ainda, judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 
096/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato na Sede do Município de Guajeru-Ba, em
consonância e de acordo com os interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro 
dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 
independentemente da quantidade da solicitação;

d) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens 
de Fornecimento: e-mail e/ou telefone.

e) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade 
constatada;

f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à 
população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 096/2022, processada com base no Inciso II 
o Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sr. 
Jose Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 23 de Março de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Jeferson de Souza Martins

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014-03/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA POR MEIO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA
JEFERSON DE SOUZA MARTINS NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e 
domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JEFERSON DE SOUZA MARTINS, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.536.394/0001-56, com sede na Rua Nalmar Ancântara, nº 58, 
centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Jeferson de Souza Martins, brasileiro, 
microempeendedor, com registro de identidade nº 15.077.615-72, expedida pela SSP/BA e cadastro no 
CPF nº 858.583.645-86, residente e domiciliado na Rua Nalmar Ancântara, nº 58, centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com 
suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 096/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de grades de Inx sob 
medida para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes no 
do Processo de Dispensa de Licitação nº 096/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
5.290,00 (cinco mil duzentos e noventa reais) a serem pagos após o devido fornecimento dos 
materiais, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, 
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o 
fornecimento dos produtos ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois)
meses, contado a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 1.080 – Bloco de Investimento
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na 
hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, 
seção I, II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os 
seguintes percentuais de multa:

a)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor 

Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a 
critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pela Contratada poderão ser 
objeto de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou 
ainda, judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 
096/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato na Sede do Município de Guajeru-Ba, em
consonância e de acordo com os interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro 
dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 
independentemente da quantidade da solicitação;

d) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens 
de Fornecimento: e-mail e/ou telefone.

e) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade 
constatada;

f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à 
população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 096/2022, processada com base no Inciso II 
o Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a
Sra. Erica Leal Gangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para 
Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 23 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
Jeferson de Souza Martins

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - 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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 015-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
SILVANDA RIBEIRO ROCHA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
SILVANDA RIBEIRO ROCHA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
12.601.545-72, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 316.169.518-69, residente domiciliada, no
Povoado de Sussuarana, s/n, Zona Rural, Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADO, com 
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 
097/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, com carga horária de até 55
(cinquenta e cinco) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de 
Dispensa de Licitação nº 097/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
2.727,45 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e qurenta e cinco centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 23 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Silvanda Ribeiro Rocha

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 016-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
IRACEMA ROSA DE JESUS ANDRADE NOS
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
IRACEMA ROSA DE JESUS ANDRADE, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade 
nº 06.845.862-23, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 295.623.248-77, residente domiciliada, 
no Povoado de Sussuarana, s/n, Zona Rural, Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADO,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação
nº 098/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, com carga horária de até 55
(cinquenta e cinco) horas mensais, conforme especificações constantes no do processo de 
Dispensa de Licitação nº 098/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
2.727,45 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e qurenta e cinco centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 23 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Iracema Rosa de Jesus Andrade

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 017-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME E
CÉLIA APARECIDA DIAS DE SOUZA NOS
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
CELIA APARECIDA DIAS DE SOUZA, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
12.601.631-30, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 019.309.175-54, residente domiciliada, no
Rua do Colegio, nº 120, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADO,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação
nº 099/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar, com 
carga horária de até 128 (cento e vinte e oito) horas mensais, conforme especificações constantes 
no do processo de Dispensa de Licitação nº 099/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.347,52 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as 
partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações do Contratado:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 129

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 23 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Célia Aparecida Dias de Souza

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018-03/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 
E A EMPRESA SOL DOURADO SERVIÇOS 
DE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI-
DEMAIS NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e 
por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. 
Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida 
pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa SOL DOURADO SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI-
DEMAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.962.077/0001-69, com sede na Avenida 
Oldack Amancio Araujo, nº 32, Bairro Cidade Jardim I, na cidade de Conceição do Coite, Bahia, 
representada neste ato por Renato Ferreira da Silva, brasileiro, casado, empresário, com registro de Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01.685.780.983, expedida pelo DETRAN/BA e cadastro no CPF nº 112.952.988-
64, residente e domiciliado na Rua José Edvaldo Galvão, nº 33, Bairro Santa Monica, Salavdor, Bahia, 
doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 025/2021 e na Ata de Registro de Preços 053/2021, resolvem 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de transportes 
diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 025/2021 e na Ata de Registro de Preços 053/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá 
conforme necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2022, podendo ser 
renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas as partes.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.134 – manutenção da Educação Básica 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com Locomoção

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% 
(cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2021, seus Anexos, Proposta de 
Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 053/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido

pela Administração, as partes do objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

d) Apresentar os veículos solicitados em até 03 (três) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviços, 
das 08:00 às 13:00h, em local indicado pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, para a realização de 
vistoria pela Administração, para posterior início da prestação dos serviços, acompanhados dos 
seguintes documentos:

i. Toda a Documentação de Licenciamento conforme exigências legais, com data de validade 
vigente;

ii. Contrato(s) assinado(s) com os(as) proprietários(as) do(s) veículo(s) ou prova de vínculo entre 
a licitante e o proprietário do veículo, devendo estes contratos/prova de vínculo ser com 
reconhecimento de firma da assinatura das partes, e acompanhado dos documentos de 
identificação do(a) proprietário(a) do veículo (RG, CPF, Comprovante de Residência), bem 
como Declaração firmada sob penas da lei, emitida pelo proprietário do veículo informando 
sobre a inclusão de seu veículo na prestação dos serviços. Obs.: somente quando o veículo não 
for de propriedade da licitante.

iii. Documento formal com o timbre da licitante solicitando a Autorização da Administração para 
a subcontratação do(s) veículos(s) e de condutor(es) que não são de seu quadro efetivo. Fica a 
critério da Administração a aceitabilidade da subcontratação, sendo que será da licitante a 
responsabilidade total pela execução dos serviços eventualmente contratados advindos do 
objeto deste Certame, bem como dos eventualmente executados por seus subcontratados. Obs.:
somente quanto o(s) veículo não for de propriedade da licitante e/ou o(s) condutor(es) não 
pertencer(em) respectivamente ao patrimônio e quadro efetivo da licitante.

iv. Carteira Nacional de Habilitação Definitiva CNH do(s) motorista(s) do veículo (com categoria 
adequada ao tipo de veículo), devendo contar Declaração Formal do motorista afirmando que 
está ciente que será o motorista do respectivo veículo. Caso ocorra mudança de motorista 
durante a execução do contrato, a contratada deverá apresentar estes documentos do novo 
motorista.

e) Iniciar a prestação dos serviços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e concluí os serviços em tempo 
hábil estipulado em Cronograma estabelecido pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba;

f) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:

            Endereço de E-mail: licitacao@sdtour.com.br
Fac-Simile: (75) 3262-1487

g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

j) Cumprir todas as normas do Código de Trânsito Brasileiro.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se
ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 025/2021 e Ata de Registro de Preços n° 053/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. 
Fátima Viana de Souza, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 23 de Março de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Sol Dourado Serviços de Transportes Rodoviarios Eireli-Demais

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A EMPRESA 
RONIEL DIAS DO PRADO - ME NOS 
TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa RONIEL DIAS DO PRADO - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 17.211.741/0001-14, com sede na Rua Nalmar Alcântara, nº 153, centro, na cidade 
de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Roniel Dias do Prado, brasileiro, solteiro, empresário, com registro 
de identidade nº 09.933.898-05, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 042.358.535-54, residente e 
domiciliado na Rua Nalmar Alcântara, nº 153, 1º Andar, centro, na cidade de Guajeru, doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico
nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 010/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Manutenção 
preventiva e de reparo de Equipamentos de Informática para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de 
Registro de Preços nº 010/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação 
de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da 
contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos 
ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas 
no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores 
alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da 
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por 
cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente 
de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da 
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 010/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização

Prestação de Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a 
contratada apresente um cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme 
cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Serviços:
Endereço de E-mail: roniel@redespaceinfo.com.br 
Fac-Simile: (77) 8802-1525

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 010/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sr. José 
Carlos Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Roniel Dias do Prado - Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME E A 
EMPRESA RONIEL DIAS DO PRADO - ME NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa RONIEL DIAS DO PRADO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
17.211.741/0001-14, com sede na Rua Nalmar Alcântara, nº 153, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada 
neste ato por Roniel Dias do Prado, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade nº 09.933.898-05, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 042.358.535-54, residente e domiciliado na Rua Nalmar Alcântara, nº 153, 
1º Andar, centro, na cidade de Guajeru, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 
8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 010/2022
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Manutenção preventiva 
e de reparo de Equipamentos de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro 
de Preços nº 010/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 9.000,00 (nove mil 
reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos ora 
contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXIX 
do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e 
Ata de Registro de Preços nº 010/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização Prestação de 

Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, 
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
Endereço de E-mail: roniel@redespaceinfo.com.br 
Fac-Simile: (77) 8802-1525

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 010/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Roniel Dias do Prado - Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA RONIEL DIAS DO PRADO -
ME NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, 
expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-
66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente 
Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
RONIEL DIAS DO PRADO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.211.741/0001-14, com 
sede na Rua Nalmar Alcântara, nº 153, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Roniel Dias do 
Prado, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade nº 09.933.898-05, expedida pela SSP/BA e cadastro 
no CPF nº 042.358.535-54, residente e domiciliado na Rua Nalmar Alcântara, nº 153, 1º Andar, centro, na cidade de 
Guajeru, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 010/2022 resolvem celebrar o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Manutenção preventiva 
e de reparo de Equipamentos de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 
010/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos ora 
contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXIX 
do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e 
Ata de Registro de Preços nº 010/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização Prestação de 

Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, 
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
Endereço de E-mail: roniel@redespaceinfo.com.br 
Fac-Simile: (77) 8802-1525

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 010/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

__________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

__________________________________
Roniel Dias do Prado - Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE GUAJERU-BA E A EMPRESA 
RONIEL DIAS DO PRADO - ME NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 
09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 
98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social 
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado a empresa RONIEL DIAS DO PRADO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
17.211.741/0001-14, com sede na Rua Nalmar Alcântara, nº 153, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada 
neste ato por Roniel Dias do Prado, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade nº 09.933.898-05, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 042.358.535-54, residente e domiciliado na Rua Nalmar Alcântara, nº 153, 
1º Andar, centro, na cidade de Guajeru, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 
8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 010/2022
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Manutenção preventiva 
e de reparo de Equipamentos de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de 
Registro de Preços nº 010/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos ora 
contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD - SUAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXIX 
do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e 
Ata de Registro de Preços nº 010/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização Prestação de 

Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, 
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
Endereço de E-mail: roniel@redespaceinfo.com.br 
Fac-Simile: (77) 8802-1525

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 010/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Ronilda 
Maria Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

__________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Ronilda Maria Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

__________________________________
Roniel Dias do Prado - Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

PREGÃO ELETREÔNICO Nº 003/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022

Em 24 de Março do ano de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA,
com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, 
portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o 
nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato representado por 
sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 23/03/2022, doravante denominada 
FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 
de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando 
publicada, terá efeito de Compromisso de Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o
Compromisso de Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de reparo de Equipamentos de 
Informática para atender as necessidades pertencentes às Secretarias Municipais, por um período de 12 
(doze) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Licitante Registrada: RONIEL DIAS DO PRADO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 17.211.741/0001-14, com sede na Rua Nalmar Alcântara, nº 153, centro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, representada neste ato por Roniel Dias do Prado, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de 
identidade nº 09.933.898-05, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 042.358.535-54, residente e 
domiciliado na Rua Nalmar Alcântara, nº 153, 1º Andar, centro, na cidade de Guajeru.

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO TOTAL

1 300 horas

Servi os de Manuten ao Preventiva e Corretiva, com 
Substitui ao de Pe as nos equipamentos de 
informatica,Manuten ao computadores, rede, servidores: 
mikrotik, Windows 2008 server, linux, banco de dados sql 
server, active directory, rede sem fio, servidor de 
virtualiza ao xenserver com backup de vm's, backup de 
dados,monitoramento dos servi os da Secretaria Municipal 
de Administra ao e demais Unidades pertencentes a
Administração

R$ 108,12 R$ 32.436,00

2 300 horas

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com 
Substituição de Peças nos equipamentos de informática da 
Secretaria Municipal de Educação e demais Unidades 
Escolares.

R$ 98,31 R$ 29.493,00

3 300 horas

Servi os de Manuten ao Preventiva e Corretiva, com 
Substitui ao de Pe as nos equipamentos de informatica da 
Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades da 
Saude.

R$ 98,31 R$ 29.493,00

4 250 horas

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com 
Substituição de Peças nos equipamentos de informática da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social e CRAS.

R$ 98,31 R$ 24.577,50

VALOR TOTAL R$ 115.999,50
Descrição detalhada dos serviços que serão realizados na Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba em todas as Secretarias. 

a) Configurações de placas;
b) Manutenção de servidores e computadores;
c) Instalação e reinstalação de softwares (programas de computadores), permitindo o melhor aproveitamento do equipamento;
d) Instalação, manutenção e suporte em sistemas operacionais;
e) Instalação e configuração de servidores;
f) Instalação, configuração e manutenção de hardware e software;
g) Instalação e manutenção de switches, routers, gateways, bridges, hubs;
h) Instalações de softwares, aplicativos e utilitários que a Secretaria venha adquirir para uso dos mesmos;
i) Manutenção física dos equipamentos, como limpeza do interior dos mesmos, substituição de peças, montagem e desmontagem, para 
maior durabilidade dos mesmos;
j) Verificação da integridade de armazenamento dos equipamentos;
k) Rotinas de análise para prevenção de problemas;
l) Controle de acessos à internet;
m) Realização de visitas periódicas para manutenção;
n) Suporte remoto ou telefônico para usuários;
o) Instalação de pontos de redes;
p) Auxiliar na definição e verificação de política de backups;
q) Detecção de vírus, remoção e proteção;
r) Recuperação de Dados;
s) Configuração e instalação de equipamentos para adaptação ao uso de internet wireless;
t) Projeção de redes completas com roteadores, bloqueadores de navegação, bloqueio de invasão e outros recursos disponíveis para acesso 
remoto;
u) Demais serviços correlatos à manutenção dos computadores, redes e softwares;
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

OBS.:
* Todas os custos e despesas com Equipamentos, insumos, inclusive, mão de obra necessários para a prestação dos serviços, estão inclusos nesta 
proposta de preços;
* Iniciar a prestação dos serviços no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, e concluí os serviços em tempo hábil estipulado em Cronograma 
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba;

2 - DA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de Prestação de Serviços, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Eletreônico nº 003/2022, sendo que esta Ata de Registro de 
Preços não caracteriza-se como instrumento contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de Prestação de 
Serviços, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletreônico nº 003/2022.

2.2 - O fornecedor/prestador registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os 
pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

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

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 
no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

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

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

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de 
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação de Serviços 
será o Foro da Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a 
tudo assistiram e que também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Roniel Dias do Prado - Me

Empresa Registrada

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A EMPRESA 
JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -
EPP NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.585.030/0001-19, com sede na Av. Dr. Guilherme Dias, nº 
129, centro, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Jamily de Moura Pereira Santos, brasileira, 
casada, empresária, com registro de identidade nº 12.918.028-94, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
012.513.065-19, residente e domiciliada na Rua Dr. Guilherme Dias, nº 129, Centro, na cidade de Brumado, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 011/2022 resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Manutenção 
preventiva e de reparo de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 
011/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação 
de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da 
contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos 
ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas 
no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores 
alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da 
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por 
cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente 
de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da 
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 011/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização

Prestação de Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a 
contratada apresente um cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme 
cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Serviços:
Endereço de E-mail: jan_milly@hotmail.com 
Fac-Simile: (77) 3441-5620

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 011/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sr. José 
Carlos Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Jamilly de Moura Pereira Santos -Epp

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME E A 
EMPRESA JAMILLY DE MOURA PEREIRA 
SANTOS -EPP NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 08.585.030/0001-19, com sede na Av. Dr. Guilherme Dias, nº 129, centro, na cidade de Brumado, 
Bahia, representada neste ato por Jamily de Moura Pereira Santos, brasileira, casada, empresária, com registro de 
identidade nº 12.918.028-94, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 012.513.065-19, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Guilherme Dias, nº 129, Centro, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com 
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de 
Registro de Preços nº 011/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Manutenção preventiva 
e de reparo de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 
011/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos ora 
contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXIX 
do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e 
Ata de Registro de Preços nº 011/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização Prestação de 

Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, 
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
Endereço de E-mail: jan_milly@hotmail.com 
Fac-Simile: (77) 3441-5620

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 011/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Jamilly de Moura Pereira Santos -Epp

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA JAMILLY DE MOURA 
PEREIRA SANTOS -EPP NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, 
expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-
66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente 
Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
08.585.030/0001-19, com sede na Av. Dr. Guilherme Dias, nº 129, centro, na cidade de Brumado, Bahia, representada 
neste ato por Jamily de Moura Pereira Santos, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº 12.918.028-
94, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 012.513.065-19, residente e domiciliada na Rua Dr. Guilherme Dias, 
nº 129, Centro, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 
8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 011/2022
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Manutenção preventiva 
e de reparo de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 
011/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos ora 
contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXIX 
do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e 
Ata de Registro de Preços nº 011/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização Prestação de 

Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, 
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
Endereço de E-mail: jan_milly@hotmail.com 
Fac-Simile: (77) 3441-5620

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 011/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

__________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

__________________________________
Jamilly de Moura Pereira Santos -Epp

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE GUAJERU-BA E A EMPRESA 
JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -EPP
NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 
09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 
98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social 
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado a empresa JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 08.585.030/0001-19, com sede na Av. Dr. Guilherme Dias, nº 129, centro, na cidade de Brumado, 
Bahia, representada neste ato por Jamily de Moura Pereira Santos, brasileira, casada, empresária, com registro de 
identidade nº 12.918.028-94, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 012.513.065-19, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Guilherme Dias, nº 129, Centro, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com 
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de 
Registro de Preços nº 011/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Manutenção preventiva 
e de reparo de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 
011/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos ora 
contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD - SUAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXIX 
do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e 
Ata de Registro de Preços nº 011/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização Prestação de 

Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, 
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
Endereço de E-mail: jan_milly@hotmail.com 
Fac-Simile: (77) 3441-5620

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 011/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Ronilda 
Maria Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

__________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Ronilda Maria Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

__________________________________
Jamilly de Moura Pereira Santos -Epp

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

PREGÃO ELETREÔNICO Nº 003/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022

Em 24 de Março do ano de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA,
com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, 
portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o 
nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato representado por 
sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 23/03/2022, doravante denominada 
FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 
de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando 
publicada, terá efeito de Compromisso de Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o
Compromisso de Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de reparo de Impressoras para
atender as necessidades pertencentes às Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Licitante Registrada: JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 08.585.030/0001-19, com sede na Av. Dr. Guilherme Dias, nº 129, centro, na 
cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Jamily de Moura Pereira Santos, brasileira, casada, 
empresária, com registro de identidade nº 12.918.028-94, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
012.513.065-19, residente e domiciliada na Rua Dr. Guilherme Dias, nº 129, Centro, na cidade de Brumado, 
Bahia.

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO TOTAL

05 800 horas

Prestação de Serviços in loco de Manutenção de
Impressoras Laser, Plotter de recorte, Impressoras Jato de 
Tinta, Copiadoras Multifuncionais, Scanner e duplicadores 
digital

R$ 121,25 R$ 97.000,00

VALOR TOTAL R$ 97.000,00

2 - DA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de Prestação de Serviços, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Eletreônico nº 003/2022, sendo que esta Ata de Registro de 
Preços não caracteriza-se como instrumento contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de Prestação de 
Serviços, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletreônico nº 003/2022.

2.2 - O fornecedor/prestador registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os 
pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

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

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 
no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

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

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

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contados a partir da data de sua assinatura.
5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.
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6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de 
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação de Serviços 
será o Foro da Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a 
tudo assistiram e que também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Jamilly de Moura Pereira Santos -Epp

Empresa Registrada

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A EMPRESA 
XAVIER & SILVA EMPREENDIMENTOS 
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa XAVIER & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.902.275/0001-77, com sede na Rua Santa Luzia, nº 71Bairro 
São José, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Lucineia Cardoso da Silva Maciel, brasileira, 
casada, empresária, com registro de identidade nº 14.159.686-40, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
035.647.475-59, residente e domiciliada na Avenida Rio do Antonio, nº 150, Bairro São Jorge, na cidade de 
Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 012/2022 resolvem 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de Manutenção e 
Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais, 
conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de 
Preços nº 012/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação 
de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da 
contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos 
ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
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CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas 
no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores 
alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da 
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por 
cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente 
de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da 
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 012/2022.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização

Prestação de Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a 
contratada apresente um cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme 
cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Serviços:
Endereço de E-mail: xavier.empreend@gmail.com
Fac-Simile: (77) 9909-3368

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 012/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sr. José 
Carlos Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Xavier & Silva Empreendimentos Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME E A 
EMPRESA XAVIER & SILVA 
EMPREENDIMENTOS LTDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa XAVIER & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 27.902.275/0001-77, com sede na Rua Santa Luzia, nº 71Bairro São José, na cidade de Brumado, 
Bahia, representada neste ato por Lucineia Cardoso da Silva Maciel, brasileira, casada, empresária, com registro de 
identidade nº 14.159.686-40, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 035.647.475-59, residente e domiciliada na 
Avenida Rio do Antonio, nº 150, Bairro São Jorge, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 
003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 012/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de Manutenção e 
Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro 
de Preços nº 012/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos ora 
contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXIX 
do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e 
Ata de Registro de Preços nº 012/2022.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização Prestação de 

Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, 
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
Endereço de E-mail: xavier.empreend@gmail.com
Fac-Simile: (77) 9909-3368

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 012/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Xavier & Silva Empreendimentos Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA XAVIER & SILVA 
EMPREENDIMENTOS LTDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, 
expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-
66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente 
Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
XAVIER & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
27.902.275/0001-77, com sede na Rua Santa Luzia, nº 71Bairro São José, na cidade de Brumado, Bahia, representada 
neste ato por Lucineia Cardoso da Silva Maciel, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº 
14.159.686-40, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 035.647.475-59, residente e domiciliada na Avenida Rio 
do Antonio, nº 150, Bairro São Jorge, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com 
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de 
Registro de Preços nº 012/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de Manutenção e 
Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 
012/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos ora 
contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXIX 
do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e 
Ata de Registro de Preços nº 012/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização Prestação de 

Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, 
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
Endereço de E-mail: xavier.empreend@gmail.com
Fac-Simile: (77) 9909-3368

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 012/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

__________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

__________________________________
Xavier & Silva Empreendimentos Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030-03/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE GUAJERU-BA E A EMPRESA 
XAVIER & SILVA EMPREENDIMENTOS 
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 
09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 
98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social 
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado a empresa XAVIER & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 27.902.275/0001-77, com sede na Rua Santa Luzia, nº 71Bairro São José, na cidade de Brumado, 
Bahia, representada neste ato por Lucineia Cardoso da Silva Maciel, brasileira, casada, empresária, com registro de 
identidade nº 14.159.686-40, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 035.647.475-59, residente e domiciliada na 
Avenida Rio do Antonio, nº 150, Bairro São Jorge, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominada 
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 
003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 012/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de Manutenção e 
Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de 
Registro de Preços nº 012/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos ora 
contratados.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 31/12/2022, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD - SUAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXIX 
do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022 com seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e 
Ata de Registro de Preços nº 012/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Autorização Prestação de 

Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada apresente um 
cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, 
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Serviços:
Endereço de E-mail: xavier.empreend@gmail.com
Fac-Simile: (77) 9909-3368

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2022 e Ata de Registro de Preços nº 012/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Ronilda 
Maria Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

__________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

__________________________________
Ronilda Maria Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

__________________________________
Xavier & Silva Empreendimentos Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETREÔNICO Nº 003/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022

Em 24 de Março do ano de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA,
com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, 
portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o 
nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato representado por 
sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 23/03/2022, doravante denominada 
FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 
de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando 
publicada, terá efeito de Compromisso de Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o
Compromisso de Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado 
para atender as necessidades pertencentes às Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze)
meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
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Licitante Registrada: XAVIER & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 27.902.275/0001-77, com sede na Rua Santa Luzia, nº 71Bairro São José, na 
cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Lucineia Cardoso da Silva Maciel, brasileira, casada, 
empresária, com registro de identidade nº 14.159.686-40, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
035.647.475-59, residente e domiciliada na Avenida Rio do Antonio, nº 150, Bairro São Jorge, na cidade de 
Brumado, Bahia.

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO UNITARIO TOTAL 
                                                                                                                LOTE 3 

6 180 SV

Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT 
de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os 
serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), 
turbina, evaporadora e condensadora, aplicação 
de produto bactericida

R$       90,00 R$           16.200,00 

7 30 SV

Limpeza preventiva de ar condicionado 
JANELA de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo 
serviços de limpeza de tela
(filtro de poeira), turbina, evaporadora e
condensadora, aplicação de produto bactericida

R$       90,00 R$             2.700,00 

8 130 SV

Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, 
de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 
BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de 
tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e 
condensadora, aplicação de produto
bactericida, com materiais elétricos necessários 
inclusos

R$     130,00 R$           16.900,00 

9 50 SV Troca de capacitor ventilador com peça R$       50,00 R$            2.500,00 
10 50 SV Troca de capacitor compressor com peça R$       65,00 R$            3.250,00 

11 40 SV Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG R$     200,00 R$             8.000,00 

12 40 SV Recarga de gás refrigerante R-22 em aparelhos 
de ar condicionado com gás esgotado (sem gás) R$     280,00 R$          11.200,00 

13 80 SV

Instalação de ar condicionado SPLIT/JANELA 
de 7.000 a18.000 BTUs. A instalação deverá 
incluir todos osmateriais necessários, tal como 
os de elétrica, fiação,disjuntor de proteção e 
tubulação de cobre com isoladorestérmicos até 
cinco metros.

R$     260,00 R$          20.800,00 
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14 50 SV

Remoção e reinstalação de ar condicionado
SPLIT/JANELA de 7.000 a 18.000 BTUs. A 
remoção e reinstalação deverá incluir todos os 
materiais necessários, tal como os de elétrica, 
fiação, disjuntor de proteção e
tubulação de cobre com isoladores térmicos até
cinco metros

R$     249,00 R$          12.450,00 

VALOR TOTAL 94.000,00 

2 - DA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de Prestação de Serviços, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Eletreônico nº 003/2022, sendo que esta Ata de Registro de 
Preços não caracteriza-se como instrumento contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de Prestação de 
Serviços, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletreônico nº 003/2022.

2.2 - O fornecedor/prestador registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os 
pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

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

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 
no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

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

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

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

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

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação de Serviços 
será o Foro da Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a 
tudo assistiram e que também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 24 de Março de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Xavier & Silva Empreendimentos Ltda

Empresa Registrada

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de
Guajeru-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 13.284.658/0001-14, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal 
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de 
Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de 
Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará realizar no dia 19/04/2022, às 09:00h,
PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2022, do tipo MENOR PREÇO 
Lote, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais vantajosa para Registro de Preços 
para eventual e Aquisição de Água Mineral e Gêneros Alimentícios destinados à manutenção das Secretarias 
Municipais e seus Departamentos., conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas 
cláusulas deste Edital.

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pelo endereço 
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód.
“931591”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e.

Secretária Municipal de Administração

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes 
neste edital.
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO 
MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 068, DE 17 DE SETEMBRO 
DE 2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 066, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 030 DE 
04 DE JANEIRO DE 2021 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.

II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 073/2022

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Lote

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

VII - FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA

VIII - SESSÃO PÚBLICA:

DATA: 19/04/2022
HORA: 09:00h

8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de 
LICITAÇÕES, identificador 931591, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pela 
Pregoeira Vera Lúcia Teixeira dos Santos com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da 
Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021.

8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes-e do 
Banco do Brasil S/A.

8.3 - Recebimento das propostas: até 19/04/2022 às 08:45h.
8.4 - Abertura das propostas: 19/04/2022 às 08:45h.
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 19/04/2022 às 09:00h.

IX - OBJETO:

9.1. Constitui objeto desta Licitação, o Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Água 
Mineral e Gêneros Alimentícios destinados à manutenção das Secretarias Municipais e seus 
Departamentos., conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.

9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos
produtos constantes do Anexo I.
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9.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão das
Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.

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

X - FUNDAMENTO LEGAL 

10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto 
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 
17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de 
Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital, 
aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito 
Privado.

10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante.

XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil 
(www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que 
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de habilitação 
previstos neste Edital e seus Anexos.

11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar 
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.

11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93.

11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial 
do Município - https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial à disposição dos 
interessados, os quais poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na 
sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras 
informações sobre a licitação serão prestadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e 
Contratos, nos mesmos locais e horários, pelo(s) Telefax (77)3417-2252.

XII - CREDENCIAMENTO 

12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do
pedido e da entrega da documentação necessária;

12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com 
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura 
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;
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12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;

12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;

12.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou 
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.

XIII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br), 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados 
através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que adotar 
esse procedimento.

13.1.1 - Arquivos os quais a pregoeira e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem 
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a 
administração, uma vez que, inviabiliza à pregoeira a análise dos mesmos, impossibilitando seu julgamento 
quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência por anexar 
documentos da Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes reduzindo ao 
máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de vários arquivos 
no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será utilizada como 
critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade aos operadores do 
sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores dentro do Sistema).

13.1.2 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu 
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter 
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que
não atender a estes critérios.

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

13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006.
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13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em 
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e demais condições previstas neste Edital.

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

13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos:

14.1.1 - Valor total do item;
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável e marca.

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

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

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

14.5 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;

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

14.6 - A validade dos produtos ofertados será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data 
de entrega, salvo os casos em que os produtos naturalmente possuem prazos de validade menor, devendo, nesse 
caso, os produtos serem entregues com validade mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade 
total do produto.
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14.7 - A validade dos produtos ofertados será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data 
de entrega, salvo os casos em que os produtos naturalmente possuem prazos de validade menor, devendo, nesse 
caso, os produtos serem entregues com validade mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade 
total do produto.

XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

15.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

15.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

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

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

15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

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

15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré-fixado no sistema.

15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.

15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.
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15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

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

15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.;

15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

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

15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.

15.18 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

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

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

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

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

15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens
de preferência, conforme regulamento.

15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

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

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

15.31 - A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.

15.32 - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

16.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.

16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93.

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

16.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que ofertem probabilidade de certeza à 
suspeita.

16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
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16.5 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira em até 24h do recebimento
do pedido de prorrogação.

16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

16.7 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de 
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade.

16.8 - A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.

16.8.1 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no 
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

XVII - DA HABILITAÇÃO.

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

17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)

17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
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17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria 
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações, 
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a 
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para a Pregoeira avaliar de forma mais rápida 
a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação da 
licitante.

17.1.3 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

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

17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação.

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

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

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

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

17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:

17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa 
física);

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais;
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c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados 
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se 
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 
assim o exigir;

f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do 
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.

17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da 
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela 
Secretaria da Receita;

e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de 
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

OBSERVAÇÕES:

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;

2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.

3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste 
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de 
emissão.

4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pela
Pregoeira ou membro de equipe de apoio. 

17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 204

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



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Pag. 12

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou 
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação 
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a 
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores Individuais)
b.1) Para balanço escriturado pelo Sistema Público de Escrituração Digital-SPED o mesmo deverá estar 
acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento, Recibo de Entrega de Livro Digital e Recibo de 
Entrega da Escrituração (FCONT) encaminhada a RFB.

17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não 
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do Anexo IV deste Edital.

17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o 
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as 
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência 
deste Edital.

17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e 
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos 
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.

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

17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.

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

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 205

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



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Pag. 13

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

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

17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

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

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

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

XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema Licitacoes-e no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora no sistema eletrônico 
e deverá:

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

18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número 
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a 
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do 
Termo de Referência.

18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.

18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a 
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora.

18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada.
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18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

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

18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

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

18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de 
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:

18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução 
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item;

18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa 
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros.

18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser 
maior do que o lance vencedor do lote/item.

XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá 
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.

19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que 
deverá ser encaminhado por escrito em atenção da Pregoeira. 

19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema,
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor

19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

19.2.1 - Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
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19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.

19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaoguajeru@gmail.com ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaoguajeru@gmail.com em outros 03 (três) dias úteis, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

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

19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.

19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do 
Município (https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), passando a valer para todos os 
efeitos à partir da data da publicação.

XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

20.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos no Banco do
Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

21.1 - Não havendo manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora 
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
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21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o 
procedimento licitatório.

21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

XXII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1 - Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o 
compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura.

22.2 - O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via fac-símile, e-
mail ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.

22.3 - O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, 
sem prejuízo das penalidades estipulados no item XXXII deste Edital.

22.4 - A Ata firmada observará a minuta do Anexo V deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos 
57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93.

XXIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

23.1 - O fornecedor terá seu registro de preços poderá ser cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

23.1.1 - A pedido empresa(s) licitante(s) vencedora(s) quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ARP, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços 
de mercado, dos insumos que compõem o custo do fornecimento, e se a comunicação ocorrer antes 
da solicitação;

23.1.2 - Por iniciativa da Procuradoria Administração, quando a(s) empresa(s) vencedora(s) registrada(s):

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ARP 

ou nas solicitações dela decorrentes
f) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da ARP;
g) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável;
h) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
i) For impedido de licitar e contratar com a Administração;

23.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, a Administração fará o devido
cancelamento do respectivo registro de LOTE(s) na ARP, para os casos em que tiver havido fornecimento, ou, 
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no caso de não ter havido fornecimento, convocará os licitantes remanescentes, por ordem de classificação no 
certame, a fim de proceder ao registro na ARP pelo período de meses remanescentes da vigência da ARP. 
Quando cabíveis, serão aplicadas as sanções previstas neste Edital e Legislação vigente, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

XXIV - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇOS

24.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços-ARP serão formalizadas por emissão de 
autorização de fornecimento, que será feita por fac-simile ou outro meio equivalente; valendo o comprovante do 
fac-simile ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento da convocação.

24.1.1 - Além das formas de contratação apresentadas no item anterior (Emissão de Autorização de 
Fornecimento e/ou de Prestação de Serviços), caso julgue conveniente, a Administração poderá realizar a 
contratação através de instrumento contratual, conforme modelo do Anexo IX deste Edital;

24.1.2 - Os contratos decorrentes da ARP deverão ser assinados dentro do prazo de validade da ARP;

24.1.3 - A(s) licitante(s) vencedora(s) que teve seus preços registrados na ARP oriunda da presente 
licitação deverá assinar Contrato com a Procuradoria Jurídica do Município, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação (telefônica, fax, escrita ou e-mail) da Administração, onde 
estarão inclusas todas as condições, obrigações e responsabilidades constantes deste Edital e seus Anexos, 
imprescindíveis à fiel execução do objeto da licitação, na forma descrita na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei Federal n.º 
10.520/2002;

24.1.4 - O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal, dentro do prazo supramencionado, na 
Procuradoria Jurídica do Município, situada na Sede desta Prefeitura, podendo ser retirado de tal órgão por 
procurador habilitado para que o representante da(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) assiná-lo;

24.1.5 - Alternativamente a convocação mencionada no subitem 24.1.3, a Procuradoria Jurídica do 
Município poderá encaminhar o Contrato, no quantitativo de vias indicado em comunicação, através de 
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;

24.1.6 - A recusa injustificada da(s) licitante(s) vencedora(s) em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas 
pela Administração Pública;

24.1.7 - No ato da contratação, se for o caso, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá apresentar documento de 
procuração devidamente reconhecido em Cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em 
nome da(s) licitante(s) vencedora(s);

24.1.8 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular, no ato da assinatura do 
primeiro Contrato oriundo da ARP, ou se enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão 
adotadas as seguintes providências:

24.1.8.1 - Observar a lista de licitantes remanescentes, verificada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;
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24.1.8.2 - Verificar a aceitabilidade da proposta e a habilitação da licitante a que se refere o subitem 
anterior, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, adjudicado o objeto do certame e convocada 
para assinar a ARP e celebrar o respectivo contrato;

24.1.7 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular ou apresentarem a 
existência de fato superveniente, no ato da assinatura dos demais Contratos oriundos da ARP, ou se
enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão adotadas as seguintes providências pela 
Administração:

24.1.7.1 - Revogar o(s) quantitativo do(s) LOTE(ns) remanescentes da ARP;

24.1.7.2 - Aplicar as penalidades legais, quando cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

24.2 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas 
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 
8.666/93.

a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da 
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação 
não se realizar.

XXV - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO

25.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

25.1.1 - Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência, 
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem 
como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor 
do bem será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado, de
acordo com as disposições contidas no art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013.

XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

26.1 - DOS LICITANTE(S) REGISTRADO(S)

26.1.1 - Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:

a) Assinar a Ata de Registro de Preços e contratos;
b) Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de 

Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;
c) Entregar os bens no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência deste Edital;
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e 

seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos
empregados;
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e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de 
ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

f) Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, 
representantes, concessionárias ou técnicos;

g) Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus 
Anexos;

h) Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade 
do fornecimento.

26.2 - DA ADMINISTRAÇÃO

26.2.1 - Compete à Prefeitura:

a) A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
b) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme 

modelo Anexo - V;
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 

fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação 
e os quantitativos de contratação definidos;

d) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
e) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
f) Proporcionar, todas as fácilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s);
g) Indicar o GESTOR DO CONTRATO.

XXVII - CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO

27.1 - O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado na sede do Município de Guajeru-Ba, parceladamente, 
de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte 
forma:

a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma parcelada durante um período de até 12 (doze)
meses, devendo a contratada entregar, na Sede do Município de Guajeru-Ba, os materiais solicitados 
num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, independentemente da quantidade solicitada;

b) As ordens de fornecimento poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a Contratante 
achar conveniente. No momento da assinatura do contrato a empresa irá constar o endereço de e-mail 
e/ou número fac-simile para a realização dos pedidos, ficando a critério da Contratante o meio de 
comunicação mais conveniente para Administração, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar 
o não recebimento das Autorizações de Fornecimento.

27.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta.

27.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após 
atestado de recebimento da seguinte forma:

27.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.

- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material.
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27.5 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 40%
Projeto/Atividade: 2.132 - Manutenção do Desenvolvimento das Ações de Educação Infantil
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.072 - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD – SUAS
Projeto/Atividade: 2.142 - BE - Benefício Eventual
Projeto/Atividade: 2.146 - Programa Primeira Infância no SUAS
Projeto/Atividade: 2.163 - Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais de Assistência Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

XXVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e 
serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo 
objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;

b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes 
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, 
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, 
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou 
por seus prepostos;

e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços, objeto 
deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;

f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.

A CONTRATADA ainda deverá:

a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento pela Contratante;

b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos produtos 
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada, 
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e 
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e 
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;

d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses 
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;

e) Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva o 
nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 
Contratada, independentemente de solicitação;

g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por 
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como 
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.

i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de 
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados;

j) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-
se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por 
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
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k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos produtos contratados se 
realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade;

l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;

m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o 
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a 
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;

b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na 
integralidade dos seus termos;

c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do 
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato.

XXIX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO

29.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e 
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo IX deste Edital.

29.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

29.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material, que
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO 
DE RECEBIMENTO Anexo VIII.

29.4 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável.

29.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.

XXX - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.

XXXI - RESCISÃO

31.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8.666/93.

31.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas 
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.

31.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
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31.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93.

XXXII - DAS PENALIDADES

32.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo. 

32.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada 
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

32.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando:

a) Não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento na execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta de preço;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo, desacato a Pregoeira e aos participantes do certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital;
j) Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na 

proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.

32.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:

32.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

32.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos prazos abaixo 
definidos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência na entrega do material;

b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do 
contrato;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos;

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do contrato.

32.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
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a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 
da Administração Pública Municipal;

b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal;

c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no 
contrato: multa de 10% e 20%;

d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à 
administração: multa de 10% a 20%;

e) adulterar ou alterar substâncias e características física, química ou biológica dos produtos objeto do 
contrato: multa de 20%;

f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, dos produtos objeto do contrato falsificado, furtado, 
deteriorado ou danificado: multa de 20%;

g) entregar os produtos objeto do contrato que cause danos à saúde, tais como infecções, intoxicações, 
devidamente comprovada: multa de até 20%.

32.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 32.4. 

32.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do município até o 
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.

32.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.

32.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio Processo Administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de 
Administração.

32.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa 
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

32.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

32.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa.

32.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.

XXXIII - DOS ANEXOS

33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
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a) Anexo I - Proposta de Preços;
b) Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
c) Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
d) Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
e) Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
f) Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) Anexo VII - Declaração de Inexistência de Impedimento;
h) Anexo VIII - Termo de Recebimento;
i) Anexo IX - Minuta do Contrato;
j) Anexo X - Termo de Referência.

XXXIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

34.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Pregoeira, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.

34.3 - A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

34.4 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da 
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.

34.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Guajeru-
Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

34.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br

34.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.

34.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do 
Município.

34.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

34.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à 
data fixada para o recebimento das propostas.

34.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
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34.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente 
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à 
Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacaoguajeru@gmail.com, sendo que o 
licitante, deve entrar em contato com a Pregoeira através do telefone (77)3417-2252 para confirmação do 
recebimento do e-mail.

34.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, 
Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018 e Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 e 
demais normas e redações aplicáveis.

XXXV - FORO

35.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa.

Guajeru-Ba, 04 de Abril de 2022.

Vera Lúcia Teixeira dos Santos
Pregoeira Municipal

Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

FORNECEDOR: CNPJ:
ENDEREÇO: CEP: INSC. EST.:
MUNICIPIO: ESTADO: FONE:
DATA: 19/04/2022. E-MAIL: CONTATO:

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO TOTAL

LOTE 01

1 500 CX

Água Mineral 200ml - Caixa com 48 unidades. Características do Produto: Água mineral natural potável não gasosa, 
própria para consumo humano, sem a presença de impurezas no seu conteúdo, envazadas em copos/garrafas tipo PET 
(polietileno tereftalato) de 200ml, super transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados, com 
tampa lacrada de segurança ou seja, vedados, sem vazamento ou rachaduras, limpos e higienizados e sem vestígios de 
qualquer outra forma de deformidade que modifique as características do seu conteúdo, de forma a torná-lo impróprio ao 
consumo humano. Rótulo contendo dados de origem da água mineral como: nome da fonte, da distribuidora, suas 
características físico-químicas, natureza da água, localidade, a data de envasamento e o prazo de validade. O prazo de 
validade mínima aceitável da água será de 3 meses.

R$49,83 R$24.915,00

1 1.000 FD
Água Mineral sem gás em garrafa de 500 ml – pacote contendo 12 garrafas. Características do Produto: Água Mineral 
natural, em garrafa PET descartável de 500 ml, tampa de rosca com lacre de segurança, com data de fabricação/envase, data 
de validade e lote impressos na garrafa com validade mínima de 03 (três) meses.

R$19,87 R$19.870,00

1 500 FD
Água Mineral sem gás em garrafa de 1.500 ml – pacote contendo 06 garrafas. Características do Produto: Água Mineral 
natural, em garrafa PET descartável de 1.500 ml, tampa de rosca com lacre de segurança, com data de fabricação/envase, 
data de validade e lote impressos na garrafa com validade mínima de 03 (três) meses.

R$19,87 R$9.935,00

1 10.000 UN

Água Mineral Garrafão de 20 Litros - Água Mineral sem gás, em garrafões de polietileno,com capacidade para 20(vinte) 
litros, sem cavidades, trincos, rachaduras, arranhões ou rebordos internos que possam reter bactérias ou outras impurezas 
nocivas à saúde humana (dentro das Normas mais atuais de Segurança e Higiene), com rótulo de classificação de água 
aprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, contendo prazo de validade, marca do produtor, 
etiqueta de identificação e demais especificações pertinentes, bem como lacre de segurança na tampa para evitar 
contaminação externa e garantir a inviolabilidade (Garrafões das Secretarias)

R$14,33 R$143.300,00

1 100 UN

Água Mineral Garrafão de 20 Litros - Água Mineral sem gás, em garrafões de polietileno,com capacidade para 20(vinte) 
litros, sem cavidades, trincos, rachaduras, arranhões ou rebordos internos que possam reter bactérias ou outras impurezas 
nocivas à saúde humana (dentro das Normas mais atuais de Segurança e Higiene), com rótulo de classificação de água 
aprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, contendo prazo de validade, marca do produtor, 
etiqueta de identificação e demais especificações pertinentes, bem como lacre de segurança na tampa para evitar 

R$38,67 R$3.867,00
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contaminação externa e garantir a inviolabilidade (Com Garrafões )
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$201.887,00

LOTE 02

6 100 KG Amido de milho - Embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
liquido, com registro no Ministério Competente. Validade Mínima de 06 meses a partir da entrega no setor de alimentação. R$14,10 R$1.410,00

7 500 Pacote

Achocolatado em Pó (Chocolate)- Achocolatado, em pó solúvel, obtido de matérias-primas sãs e limpo, isentas de 
matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó 
homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Embalagem: pacote de filme de poliéster 
metalizado com polietileno, resistente, hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 400 g. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, 
data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$6,93 R$3.465,00

8 5.000 Kg

Açúcar Cristal- Açúcar tipo cristal, branco, de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 8,3% de sacarose 
de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, 
cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega 
não deverá exceder 50% do prazo de validade. 

R$4,97 R$24.850,00

9 1.000 Kg

Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. 
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso 
líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número 
de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas 
Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78. 

R$4,97 R$4.970,00

10 300 Kg

Arroz, branco, tipo 1, beneficiado, polido, com no mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, de parasitos, 
de detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e 
limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do 
produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78. 

R$5,07 R$1.521,00

11 50 Kg

Arroz integral - Longo fino, tipo 1 integral em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa Pct 1 kg.

R$6,87 R$343,50

12 4.000 KG

Café - Café em pó, torrado e moído, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. Embalagem: 
saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 250g de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas 

R$35,83 R$143.320,00
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Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.

13 100 KG

Creme de milho (Cremogema) - Creme de milho, em pó, tipo cremogema. Aspecto pó fino, cor branca, odor e sabor 
próprio. Embalado em caixa de papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão 
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo de 200 a 500g de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$22,40 R$2.240,00

14 50 Kg

Coco seco ralado- Coco, ralado, desidratado, sem adição de açúcar. Produto obtido do fruto do coqueiro por processo 
tecnológico adequado, a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasita, não podendo 
apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso. Aspecto: granulometria uniforme; cor: branco; odor e sabor: próprio. 
Embalagem: saco de polipropileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 50g a 100g de 
peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Agricultura. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$54,80 R$2.740,00

15 600 KG Erva doce em semente, acondicionado em embalagem plástica transparente com toda identificação de marca, data de 
fabricação/validade, dados do fabricante, etc. R$29,00 R$17.400,00

16 100 Kg

Extrato de tomate- Produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal. Embalagem sache de 140 ou 340 gramas. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade

R$10,53 R$1.053,00

17 150 Kg

Farinha de mandioca- seca, fina, branca, tipo 2, com umidade inferior a 13%, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em pacotes plásticos de 1kg transparente, resistente, acondicionados em fardos 
de 15 a 30 kg. A embalagem deverá conter os dados de identificação e informações nutricionais do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 05 meses de a partir da data de validade de fabricação.

R$5,57 R$835,50

18 200 KG

Farinha de trigo - Produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em 
perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios; 
sem fermento. Embalagem plástica de 1 kg. A embalagem deverá conter os dados de identificação e informação nutricional 
do produto.

R$5,80 R$1.160,00

19 100 KG

Flocos de Cereais (Farinha Láctea) - Alimento a base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
amido, sais minerais, vitaminas, sal e aveia, acondicionados em embalagem tipo lata, íntegra, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente, os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro, 
Deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978. 
Contendo aproximadamente 400 g.

R$29,23 R$2.923,00

20 100 KG

Fubá de milho - Fubá de milho novo, enriquecido com ferro e ácido fólico submetido a processos de maceração, secagem, 
moagem, peneiração e laminação adequados e isentos de sujidades em embalagem resistente de 1 Kg. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, Número de lote, data de fabricação, 
data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$5,87 R$587,00

21 1.000 Kg Feijão Carioca- Feijão carioquinha tipo 1, classe carioquinha, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou R$8,53 R$8.530,00
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vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados e carunchados que prejudiquem sua 
aparência e qualidade, produção de última safra. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega 
não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas.

22 500 Kg

Feijão preto, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, 
brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção de última safra. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do 
produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.

R$9,70 R$4.850,00

23 200 UN Gelatina- Gelatina em pó, caixinha com 30g cada, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses  contar da 
data da entrega do produto R$1,70 R$340,00

24 100 Kg

Macarrão espaguete- Macarrão longo sem ovos, tipo espaguete, submetido a processo de secagem, condicionado em saco 
de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso líquido. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$6,47 R$647,00

25 100 Kg

Macarrão parafuso- curto sem ovos, tipo parafuso, submetido a processo de secagem, acondicionado em saco de 
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso líquido. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. 

R$6,73 R$673,00

26 10 Kg

Macarrão integral- Longo fino, contendo Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, embalagens de 500 
gr.

R$9,20 R$92,00

27 50 Kg

Margarina- Produto industrializado contendo 60% de lipídeos, a base de: óleos vegetais líquidos e hidrogenados / água / 
sal / leite em pó reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao natural / corante 
natural de urucum / cúrcuma, embalado em potes plásticos, fechados, e proveniente de estabelecimento sob inspeção 
oficial. A embalagem de 250g, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$15,73 R$786,50

28 100 Kg
Milho canjica - Milho seco amarelo processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, 
cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em
saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.

R$6,27 R$627,00

29 100 Kg Milho pipoca, tipo 1, preparado com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e detritos animais R$8,07 R$807,00
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ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de 
peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. 
Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78 

30 100 KG
Queijo tipo mussarela- Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou SIE, produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado e 
resfriado. Apresentado em peças em peças e entregue fatiado quando solicitado.

R$39,67 R$3.967,00

31 100 Dz

Ovo de galinha - Classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, 
cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com 
inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal-
RISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA

R$7,90 R$790,00

32 300 Latas

Óleo de soja- Óleo vegetal de soja, tipo 1, refinado, puro, comestível, rico em vitamina E, preparado a partir de grãos de 
soja sãos e limpos. Aspecto: liquido uniforme, não rançoso; cor: amarelo claro; odor e sabor: característico. Embalagem 
garrafa plástica de 900 ml, acondicionado em caixas lacradas, limpas, secas, não violada, resistente, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá 
exceder 50% do prazo de validade.

R$11,83 R$3.549,00

33 3.000 UN
Refrigerante tradicional de primeira qualidade, com data de validade adequada, sabores: laranja, guaraná, cola, limão, 
uva. Padrão de qualidade: Fanta laranja, Antártica, Coca-Cola, Sprite, Fanta Uva ou similares. Deve ser entregue gelado, ou 
seja, em temperatura própria para o consumo. Embalagem de 2 litros

R$7,47 R$22.410,00

34 100 Kg

Sal - Sal refinado de mesa, iodado. Cloreto de sódio extraído de fontes naturais, recristalizado com teor mínimo de 98,5 % 
de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e iodo. Características sensoriais: aparência: 
cristais de granulação uniforme, não devendo estar pegajoso ou empedrado; cor: branca; odor: inodoro; sabor: característico 
(salino). Acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg 
de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$1,15 R$115,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$257.001,50
LOTE 03

34 500 CAIXA
Biscoito doce- Biscoito doce, tipo maisena, acondicionados em pacotes impermeáveis de 400grs, embalagem primária, 
secundária e terciária. Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

R$94,00 R$47.000,00

35 500 CAIXA

Biscoito salgado - Biscoito salgado, tipo Cream cracker, amanteigado, acondicionados em pacotes impermeáveis de 
400grs, embalagem primária, secundária e terciária. Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade.

R$94,00 R$47.000,00

36 10 CAIXA Biscoito salgado integral- Deve Conter farinha de trigo e fubá de milho enriquecido com Ferro e Ácido Fólico. 
Composição nutricional (média) por 30g de produto: contendo no mínimo 2,5g de fibras, no máximo 348mg de sódio (15% R$96,33 R$963,30
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VD) e até 0,8g gordura trans.

37 100 CAIXA

Rosquinha de chocolate - Biscoito tipo Rosquinha sabor chocolate, acondicionados em pacotes impermeáveis de 300grs, 
embalagem primária, secundária . Deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto os 
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade.

R$105,00 R$10.500,00

38 100 CAIXA

Rosquinha de leite- Biscoito tipo Rosquinha sabor leite, acondicionados em pacotes impermeáveis de 300grs, embalagem 
primária, secundária. Deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número 
de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$105,00 R$10.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$115.963,30
LOTE 04

39 3.000 Kg

Leite em pó, integral. Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana 
mediante processos tecnologicamente adequados. Fabricado a partir de matéria-prima selecionada, isento de matéria 
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Livre de umidade e fermentação. Sem adição de soro de leite. 
Aspecto: pó uniforme, sem grumos; cor: branco amarelado; com teor de gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor: 
agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido. Embalagem: pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, 
resistente, hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega 
não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$33,17 R$99.510,00

40 50 Kg

Leite em pó desnatado- Leite em pó desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em 
embalagem de 400 gramas, confeccionada em papel ou lata, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar 
amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar 
facilmente na água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. (embalagem 400g).

R$32,83 R$1.641,50

41 200 Litros
Iogurte de morango, embalagem plástica de 1 litro. Validade mínima de 45 (cinquenta dias) a contar da data de entrega do 
produto. Acondicionado em embalagem plástica, atóxica e não violada. Conter rótulo com registro do MAPA/SIF/DIPOA e 
data de fabricação e vencimento.

R$7,10 R$1.420,00

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$102.571,50
LOTE 05

42 200 Kg Alho - De primeira, sem réstia e dentes grandes. R$27,33 R$5.466,00

43 300 Kg Cebola - De primeira, in natura, apresentando grau de maturação apropriado para o consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitas ou larvas, do acordo com a Resolução 12/78 da CNPA. R$5,70 R$1.710,00

44 50 Kg Coentro moído - Condimento, apresentação industrial, matéria-prima coentro, aspecto físico pó. R$30,00 R$1.500,00

45 30 Kg Cominho - Puro constituído por frutos maduros de espécimens vegetais genuínos, inteiros ou em pó, sãos, limpos e 
dessecados. Aspecto: fruto alongado, dessecado ou pó homogêneo, fino ou grosso. Cor: verde-pardacenta. Cheiro: R$27,33 R$819,90
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aromático. Sabor: próprio. Embalagens: embalagem de polietileno transparente, resistente, atóxica, de 100g, com dizeres de 
rotulagem, data de validade conforme legislação vigente.

46 100 Kg Corante - Corante de urucum puro em pó e fino. Sem mistura de outros ingredientes. Boa apresentação ao exame visual. R$17,67 R$1.767,00

47 100 Kg Tempero Completo- Tempero completo, sem pimenta, obtido do processamento de alho (50%), sal, cebola, coentro verde 
em bolinhas. Consistência pastosa. Acondicionado em potes de poliestireno com tampa. R$13,73 R$1.373,00

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$12.635,90
LOTE 06

48 1.000 kg

CARNE BOVINA - carne bovina in natura bovina de primeira qualidade, tipo alcatra, em adequada conservação. a carne 
deve ser de boa qualidade, apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, 
sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração. a carne deve ser congelada, em embalagem de 1kg, embalada à vácuo, em saco plástico de polietileno. 
embalagem contendo identificação do produto, frigorífico de origem, marca do fabricante, data de embalagem, prazo de 
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura, dipoa n. 304 de 22/04/96 e 
n.145 de 22/04/98, da resolução da anvisa n.105 de 19/05/99. deve estar congelado e ser entregue em transporte refrigerado

R$40,57 R$40.570,00

49 800 kg

Carne suína de primeira qualidade a carne deve ser de boa qualidade, apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. a carne deve ser congelada, em embalagem de 1kg, 
embalada à vácuo, em saco plástico de polietileno. embalagem contendo identificação do produto, frigorífico de origem, 
marca do fabricante, data de embalagem, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do 
ministério da agricultura, dipoa n. 304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da anvisa n.105 de 19/05/99. deve
estar congelado e ser entregue em transporte refrigerado

R$30,67 R$24.536,00

50 600 Kg

Carne bovina – Músculo- Carne Bovina, tipo músculo, congelada, contendo no máximo 20% de gordura, embalada em 
saco plástico de polietileno apropriado, de acordo com as normas. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada, devidamente acondicionados em isopor. No 
ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

R$34,83 R$20.898,00

51 500 Kg

Carne moída- Carne Bovina, moída, de 2ª qualidade, congelada, contendo no máximo 20% de gordura, embalada em saco 
plástico de polietileno apropriado e de acordo com as normas. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada. No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

R$29,00 R$14.500,00

52 1.000 Kg

Coxa de frango- Congelado com cerca de 195 a 200 g cada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio não 
amolecido e nem pegajoso cor próprio, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Embalagem contendo aproximadamente pacotes de 2 kg, acondicionadas em caixas lacradas de 10 kg. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura 
adequada. No ato entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

R$15,07 R$15.070,00

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 226

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



__________________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Pag. 34

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

53 1.000 Kg

Peito de frango - Carne de frango, tipo peito com osso, congelado, aspecto próprio, não amolecido nem pegajoso, cor 
próprio, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem 
contendo aproximadamente 1 kg, acondicionados em sacos de ráfia ou caixas lacradas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura 
adequada. No ato entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

R$15,90 R$15.900,00

54 500 Kg

Linguiça curada- Linguiça tipo calabresa de carne suína pura e limpa, de primeira qualidade, apresentando-se em gomos 
uniformes e padronizados, adicionada de toucinho e condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês, sem 
pimenta, submetida ao processo de cura. Embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, contendo 2,5 kg, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade

R$25,83 R$12.915,00

55 300 Kg

Salsicha tipo hot dog, com carne bovina, suína e carne mecanicamente
separada de aves, miúdos suínos, gordura suína em perfeito estado de conservação, 
pesando 50 gramas (cinqüenta gramas), em pacotes de 3kg (três quilos) ou 5kg (cinco quilos), congelada (à temperatura 
que garanta que o produto atinja -18°C).

R$12,27 R$3.681,00

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$148.070,00
VALOR TOTAL R$838.129,20

1 - OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de Água Mineral e Gêneros Alimentícios destinados à 
manutenção das Secretarias Municipais e seus Departamentos., de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas acima apresentadas.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS 

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima apresentados, nas quantidades máximas estimadas 
conforme quadro anterior.

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
3.1 - O Material deverá ser entregue na Sede do Município de Guajeru-Ba;
a) A entregar dos materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, na Sede do Município de Guajeru-Ba, independentemente da
quantidade da solicitação;
b) As Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não
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recebimento das Ordens de Fornecimento:
Endereço de E-mail: ___________________________________
Fac-Simile: _____________________
c) A entrega dos materiais será efetuada na Sede do Município de Guajeru-Ba, em até 05 (cinco) dias úteis contados após a emissão da Autorização de
Fornecimento que pode ser encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail ou fac-simile informados no item "b" acima, ficando a critério da
Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e
do Contrato, fixando prazo para a regularização.
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do
objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme exigencias do Edital.

5 - PRAZOS

5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuado na sede do Município de Guajeru-Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se o prazo a 
partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil. 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações 
e condições estabelecidas no Termo de Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
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7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer 
alteração nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa 
sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.

8 - PENALIDADES

8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no 
instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93

9 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da empresa ............................................................................. declaro ter tomado 
conhecimento de todas as condições referente ao fornecimento dos materiais objeto do Pregão Eletrônico nº 007/2022, e assim sendo, me comprometo a cumprir 
fielmente conforme valores propostos na Planilha Orçamentária apresentada acima e as condições estipuladas nos itens 01 a 09 relacionadas acima e todas as demais 
condições prevista no presente Edital de Licitação e ainda cumprir todas as normas regulamentares para a sua prestação.

..........................................., .......... de ................................. de ..............

___________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua 
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para 
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc). 

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E 
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei 
Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das 
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ANEXO V

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ............/20.....
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº .........../20.....

Aos ........ dias do mês de ............. de 20......, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, neste ato representada pelo seu 
Prefeito Municipal, o Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), portador(a) da cédula de identidade nº 
............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na ..................................,,
doravante denominado PREFEITURA, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA,
responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens 
abaixo, homologada em / /20...., doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações e Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente Ata 
de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as
condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir 
relacionado(s), objetivando a Aquisição de Água Mineral e Gêneros Alimentícios destinados à manutenção 
das Secretarias Municipais e seus Departamentos., nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa ...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
..............................., com sede na à ......................................., na cidade de .............................., UF, representada
por seu(sua) procurador(a), Sr.(a) ......................................, brasileiro, estado civil, portador(a) da cédula de 
identidade RG n.º ........................., emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º ........................., residente e 
domiciliado(a) na ..........................................................., na cidade de ......................., UF.

Item XXX: XXXX UNI. Descrição do Produto .

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Fornecimento, observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente 
desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2022.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos 
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata.
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4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 
mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

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

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

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contada a partir da data de sua assinatura.

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

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro 
da Comarca de Guajeru-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo 
assistiram e que também o subscrevem.

__________________________________
PREFEITURA

__________________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora 
do certame.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do 
credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu, ..................................(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ...........................,
CNPJ____........______interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Eletrônico nº 007/2022), da 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, DECLARO, sob as penas da Lei, que, que inexiste 
impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ANEXO VIII

TERMO DE RECEBIMENTO

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, através do Servidor .................................................................... 
responsável pelo recebimento do produto da empresa ........................................................, vencedora do(s) 
Lote(s) nº(s) ................................................, da licitação processada na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 007/2022, atesta o recebimento de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo 
relacionados, nas datas ali especificadas, emitindo, após a verificação do produtos sendo o mesmo apresentado
anteriormente através das especificações do Anexo I, deste Edital, o presente Termo.

Item Tipo do Produto Marca Quantidade
Recebida

Preço Data do 
RecebimentoUnitário Total

TOTAL

Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Guajeru-Ba, ........... de ...........................de 20.......

_________________________________________________
Responsável - Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ........

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA 
.................................................... NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada
CONTRATANTE e do outro lado a empresa ...................................................., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº ..............................., com sede na ....................................................................,
representada neste ato por o(a) Sr(a). ......................................................, .............................., com registro de 
identidade nº ............................... e cadastro no CPF nº .............................., doravante denominado(a)
CONTRATADO(A), com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão
Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços nº .................... resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Água Mineral e Gêneros 
Alimentícios destinados à manutenção das Secretarias Municipais e seus Departamentos., conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços n° 
.............

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 
............................................ a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até ............ meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: ............................................
Projeto/Atividade: ............................................
Elemento de Despesa: ............................................
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXXII do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores 
alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo 
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por 
cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de 
Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° .............

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes 

meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das 
Ordens de Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: ......................................
Fac-Simile: ......................................
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e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° ..............

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença 
de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, ...... de .............................. de ..............

_____________________________________
............................................................

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
............................................................

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:

2. ________________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de 
Água Mineral e Gêneros Alimentícios destinados à manutenção das Secretarias Municipais e seus 
Departamentos., de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas acima 
apresentadas.
1.2 - A justificativa para a aquisição dos materiais de uso comum para atender as necessidades das 
Secretarias e seus diversos Departamentos.

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO

1 500 CX

Água Mineral 200ml - Caixa com 48 unidades. Características do Produto: Água mineral natural 
potável não gasosa, própria para consumo humano, sem a presença de impurezas no seu conteúdo, 
envazadas em copos/garrafas tipo PET (polietileno tereftalato) de 200ml, super transparentes, 
resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados, com tampa lacrada de segurança ou 
seja, vedados, sem vazamento ou rachaduras, limpos e higienizados e sem vestígios de qualquer outra 
forma de deformidade que modifique as características do seu conteúdo, de forma a torná-lo 
impróprio ao consumo humano. Rótulo contendo dados de origem da água mineral como: nome da 
fonte, da distribuidora, suas características físico-químicas, natureza da água, localidade, a data de 
envasamento e o prazo de validade. O prazo de validade mínima aceitável da água será de 3 
meses.

1 1.000 FD

Água Mineral sem gás em garrafa de 500 ml – pacote contendo 12 garrafas. Características do 
Produto: Água Mineral natural, em garrafa PET descartável de 500 ml, tampa de rosca com lacre de 
segurança, com data de fabricação/envase, data de validade e lote impressos na garrafa com validade 
mínima de 03 (três) meses.

1 500 FD

Água Mineral sem gás em garrafa de 1.500 ml – pacote contendo 06 garrafas. Características do 
Produto: Água Mineral natural, em garrafa PET descartável de 1.500 ml, tampa de rosca com lacre de 
segurança, com data de fabricação/envase, data de validade e lote impressos na garrafa com validade 
mínima de 03 (três) meses.

1 10.000 UN

Água Mineral Garrafão de 20 Litros - Água Mineral sem gás, em garrafões de polietileno,com 
capacidade para 20(vinte) litros, sem cavidades, trincos, rachaduras, arranhões ou rebordos internos 
que possam reter bactérias ou outras impurezas nocivas à saúde humana (dentro das Normas mais 
atuais de Segurança e Higiene), com rótulo de classificação de água aprovado pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral - DNPM, contendo prazo de validade, marca do produtor, etiqueta de 
identificação e demais especificações pertinentes, bem como lacre de segurança na tampa para evitar 
contaminação externa e garantir a inviolabilidade (Garrafões das Secretarias)

1 100 UN

Água Mineral Garrafão de 20 Litros - Água Mineral sem gás, em garrafões de polietileno,com 
capacidade para 20(vinte) litros, sem cavidades, trincos, rachaduras, arranhões ou rebordos internos 
que possam reter bactérias ou outras impurezas nocivas à saúde humana (dentro das Normas mais 
atuais de Segurança e Higiene), com rótulo de classificação de água aprovado pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral - DNPM, contendo prazo de validade, marca do produtor, etiqueta de 
identificação e demais especificações pertinentes, bem como lacre de segurança na tampa para evitar 
contaminação externa e garantir a inviolabilidade (Com Garrafões )

6 100 KG
Amido de milho - Embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido, com registro no Ministério Competente. Validade Mínima de 06 
meses a partir da entrega no setor de alimentação.

7 500 Pacote

Achocolatado em Pó (Chocolate)- Achocolatado, em pó solúvel, obtido de matérias-primas sãs e 
limpo, isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros 
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, 
próprio. Embalagem: pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, resistente, 
hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 400 g. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, 
data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade.

8 5.000 Kg Açúcar Cristal- Açúcar tipo cristal, branco, de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no 
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mínimo 8,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de 
parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. 
Acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. 

9 1.000 Kg

Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos 
animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78. 

10 300 Kg

Arroz, branco, tipo 1, beneficiado, polido, com no mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria 
terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78. 

11 50 Kg

Arroz integral - Longo fino, tipo 1 integral em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa Pct 1 kg.

12 4.000 KG

Café - Café em pó, torrado e moído, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou 
vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 250g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas 
Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.

13 100 KG

Creme de milho (Cremogema) - Creme de milho, em pó, tipo cremogema. Aspecto pó fino, cor 
branca, odor e sabor próprio. Embalado em caixa de papel impermeável, limpo, não violado, 
resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo, contendo de 200 a 500g de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade.

14 50 Kg

Coco seco ralado- Coco, ralado, desidratado, sem adição de açúcar. Produto obtido do fruto do 
coqueiro por processo tecnológico adequado, a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasita, não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso. Aspecto: 
granulometria uniforme; cor: branco; odor e sabor: próprio. Embalagem: saco de polipropileno 
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 50g a 100g de peso líquido. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Agricultura. No ato 
da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

15 600 KG Erva doce em semente, acondicionado em embalagem plástica transparente com toda identificação de 
marca, data de fabricação/validade, dados do fabricante, etc.

16 100 Kg

Extrato de tomate- Produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal. Embalagem sache de 
140 ou 340 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade

17 150 Kg

Farinha de mandioca- seca, fina, branca, tipo 2, com umidade inferior a 13%, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em pacotes plásticos de 1kg 
transparente, resistente, acondicionados em fardos de 15 a 30 kg. A embalagem deverá conter os 
dados de identificação e informações nutricionais do produto. Deverá apresentar validade mínima de 
05 meses de a partir da data de validade de fabricação.
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18 200 KG

Farinha de trigo - Produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento. Embalagem plástica de 1 kg. A 
embalagem deverá conter os dados de identificação e informação nutricional do produto.

19 100 KG

Flocos de Cereais (Farinha Láctea) - Alimento a base de farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas, sal e aveia, acondicionados em embalagem tipo 
lata, íntegra, resistente, vedado hermeticamente e limpo, de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente, os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto, número de registro, Deverá apresentar validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978. Contendo 
aproximadamente 400 g.

20 100 KG

Fubá de milho - Fubá de milho novo, enriquecido com ferro e ácido fólico submetido a processos de 
maceração, secagem, moagem, peneiração e laminação adequados e isentos de sujidades em 
embalagem resistente de 1 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, Número de lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

21 1.000 Kg

Feijão Carioca- Feijão carioquinha tipo 1, classe carioquinha, isento de matéria terrosa, de parasitos, 
de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, 
mofados e carunchados que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção de última safra. 
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas.

22 500 Kg

Feijão preto, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços 
de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e qualidade, produção de última safra. Embalagem: saco de polietileno 
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da 
entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na 
Resolução CNNPA nº 12/78.

23 200 UN Gelatina- Gelatina em pó, caixinha com 30g cada, em sabores variados. Prazo de validade mínimo 
de 6 meses  contar da data da entrega do produto

24 100 Kg

Macarrão espaguete- Macarrão longo sem ovos, tipo espaguete, submetido a processo de secagem, 
condicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo 500g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

25 100 Kg

Macarrão parafuso- curto sem ovos, tipo parafuso, submetido a processo de secagem, 
acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 500g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. 

26 10 Kg

Macarrão integral- Longo fino, contendo Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, embalagens de 500 gr.

27 50 Kg

Margarina- Produto industrializado contendo 60% de lipídeos, a base de: óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados / água / sal / leite em pó reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de 
manteiga idêntico ao natural / corante natural de urucum / cúrcuma, embalado em potes plásticos, 
fechados, e proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. A embalagem de 250g, deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade.

28 100 Kg Milho canjica - Milho seco amarelo processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, 
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com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade 
de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.

29 100 Kg

Milho pipoca, tipo 1, preparado com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitos e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78 

30 100 KG

Queijo tipo mussarela- Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou SIE, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente salgado e resfriado. Apresentado em peças em peças e entregue 
fatiado quando solicitado.

31 100 Dz

Ovo de galinha - Classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem 
manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 
30 unidades. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do 
Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA Resolução n° 05 de 
05/7/91 - CIPOA/MA

32 300 Latas

Óleo de soja- Óleo vegetal de soja, tipo 1, refinado, puro, comestível, rico em vitamina E, preparado 
a partir de grãos de soja sãos e limpos. Aspecto: liquido uniforme, não rançoso; cor: amarelo claro; 
odor e sabor: característico. Embalagem garrafa plástica de 900 ml, acondicionado em caixas 
lacradas, limpas, secas, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento 
do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

33 3.000 UN

Refrigerante tradicional de primeira qualidade, com data de validade adequada, sabores: laranja, 
guaraná, cola, limão, uva. Padrão de qualidade: Fanta laranja, Antártica, Coca-Cola, Sprite, Fanta Uva 
ou similares. Deve ser entregue gelado, ou seja, em temperatura própria para o consumo. Embalagem 
de 2 litros

34 100 Kg

Sal - Sal refinado de mesa, iodado. Cloreto de sódio extraído de fontes naturais, recristalizado com 
teor mínimo de 98,5 % de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e 
iodo. Características sensoriais: aparência: cristais de granulação uniforme, não devendo estar 
pegajoso ou empedrado; cor: branca; odor: inodoro; sabor: característico (salino). Acondicionado em 
saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de 
peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

34 500 CAIXA

Biscoito doce- Biscoito doce, tipo maisena, acondicionados em pacotes impermeáveis de 400grs, 
embalagem primária, secundária e terciária. Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

35 500 CAIXA

Biscoito salgado - Biscoito salgado, tipo Cream cracker, amanteigado, acondicionados em pacotes 
impermeáveis de 400grs, embalagem primária, secundária e terciária. Deverá conter no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. No ato da 
entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

36 10 CAIXA
Biscoito salgado integral- Deve Conter farinha de trigo e fubá de milho enriquecido com Ferro e 
Ácido Fólico. Composição nutricional (média) por 30g de produto: contendo no mínimo 2,5g de 
fibras, no máximo 348mg de sódio (15% VD) e até 0,8g gordura trans.

37 100 CAIXA

Rosquinha de chocolate - Biscoito tipo Rosquinha sabor chocolate, acondicionados em pacotes 
impermeáveis de 300grs, embalagem primária, secundária . Deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de 
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

38 100 CAIXA

Rosquinha de leite- Biscoito tipo Rosquinha sabor leite, acondicionados em pacotes impermeáveis 
de 300grs, embalagem primária, secundária. Deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

39 3.000 Kg Leite em pó, integral. Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
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alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Fabricado a partir de matéria-
prima selecionada, isento de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Livre de 
umidade e fermentação. Sem adição de soro de leite. Aspecto: pó uniforme, sem grumos; cor: branco 
amarelado; com teor de gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor: agradável, não rançoso, 
semelhante ao leite fluido. Embalagem: pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, 
resistente, hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 200g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade.

40 50 Kg

Leite em pó desnatado- Leite em pó desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. 
Acondicionado em embalagem de 400 gramas, confeccionada em papel ou lata, original de fábrica, 
contendo no corpo da embalagem, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de 
vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar amassada, enferrujada ou estufada; não deve 
conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre,
quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O leite deve 
desmanchar facilmente na água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou 
amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. (embalagem 400g).

41 200 Litros
Iogurte de morango, embalagem plástica de 1 litro. Validade mínima de 45 (cinquenta dias) a contar 
da data de entrega do produto. Acondicionado em embalagem plástica, atóxica e não violada. Conter 
rótulo com registro do MAPA/SIF/DIPOA e data de fabricação e vencimento.

42 200 Kg Alho - De primeira, sem réstia e dentes grandes.

43 300 Kg Cebola - De primeira, in natura, apresentando grau de maturação apropriado para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitas ou larvas, do acordo com a Resolução 12/78 da CNPA.

44 50 Kg Coentro moído - Condimento, apresentação industrial, matéria-prima coentro, aspecto físico pó. 

45 30 Kg

Cominho - Puro constituído por frutos maduros de espécimens vegetais genuínos, inteiros ou em pó, 
sãos, limpos e dessecados. Aspecto: fruto alongado, dessecado ou pó homogêneo, fino ou grosso. Cor: 
verde-pardacenta. Cheiro: aromático. Sabor: próprio. Embalagens: embalagem de polietileno 
transparente, resistente, atóxica, de 100g, com dizeres de rotulagem, data de validade conforme 
legislação vigente.

46 100 Kg Corante - Corante de urucum puro em pó e fino. Sem mistura de outros ingredientes. Boa 
apresentação ao exame visual.

47 100 Kg
Tempero Completo- Tempero completo, sem pimenta, obtido do processamento de alho (50%), sal, 
cebola, coentro verde em bolinhas. Consistência pastosa. Acondicionado em potes de poliestireno 
com tampa.

48 1.000 kg

CARNE BOVINA - carne bovina in natura bovina de primeira qualidade, tipo alcatra, em adequada 
conservação. a carne deve ser de boa qualidade, apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. a carne deve ser 
congelada, em embalagem de 1kg, embalada à vácuo, em saco plástico de polietileno. embalagem 
contendo identificação do produto, frigorífico de origem, marca do fabricante, data de embalagem, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da 
agricultura, dipoa n. 304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da anvisa n.105 de 19/05/99. 
deve estar congelado e ser entregue em transporte refrigerado

49 800 kg

Carne suína de primeira qualidade a carne deve ser de boa qualidade, apresentar-se com aspecto 
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres 
de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração. a carne deve ser congelada, em embalagem de 1kg, embalada à vácuo, em saco plástico de 
polietileno. embalagem contendo identificação do produto, frigorífico de origem, marca do fabricante, 
data de embalagem, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do 
ministério da agricultura, dipoa n. 304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da anvisa n.105 
de 19/05/99. deve estar congelado e ser entregue em transporte refrigerado

50 600 Kg

Carne bovina – Músculo- Carne Bovina, tipo músculo, congelada, contendo no máximo 20% de 
gordura, embalada em saco plástico de polietileno apropriado, de acordo com as normas. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada, devidamente 
acondicionados em isopor. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade.

51 500 Kg Carne moída- Carne Bovina, moída, de 2ª qualidade, congelada, contendo no máximo 20% de 
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gordura, embalada em saco plástico de polietileno apropriado e de acordo com as normas. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada. No ato da 
entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

52 1.000 Kg

Coxa de frango- Congelado com cerca de 195 a 200 g cada, com adição de água de no máximo 6%, 
aspecto próprio não amolecido e nem pegajoso cor próprio, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem contendo aproximadamente 
pacotes de 2 kg, acondicionadas em caixas lacradas de 10 kg. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar até a
entrega final em condições de temperatura adequada. No ato entrega não poderá ter transcorrido mais 
de 50% do prazo de validade.

53 1.000 Kg

Peito de frango - Carne de frango, tipo peito com osso, congelado, aspecto próprio, não amolecido 
nem pegajoso, cor próprio, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem contendo aproximadamente 1 kg, acondicionados em sacos 
de ráfia ou caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em condições 
de temperatura adequada. No ato entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de 
validade.

54 500 Kg

Linguiça curada- Linguiça tipo calabresa de carne suína pura e limpa, de primeira qualidade, 
apresentando-se em gomos uniformes e padronizados, adicionada de toucinho e condimentos naturais 
em proporções adequadas ao tipo calabrês, sem pimenta, submetida ao processo de cura. Embalada a 
vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, contendo 2,5 kg, 
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de 
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. No ato da entrega não poderá ter transcorrido 
mais de 50% do prazo de validade

55 300 Kg

Salsicha tipo hot dog, com carne bovina, suína e carne mecanicamente
separada de aves, miúdos suínos, gordura suína em perfeito estado de conservação, 
pesando 50 gramas (cinqüenta gramas), em pacotes de 3kg (três quilos) ou 5kg (cinco quilos), 
congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C).

2 - ITENS E QUANTITATIVOS 

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima 
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior.

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
3.1 - O Material deverá ser entregue na Sede do Município de Guajeru-Ba;
a) A entregar dos materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) úteis após a solicitação, na Sede do 
Município de Guajeru-Ba, independentemente da quantidade da solicitação;
b) As Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não 
podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento: Endereço de 
E-mail e/ou Fac-Simile;
c) A entrega dos materiais será efetuada na Sede do Município de Guajeru-Ba, em até 05 (cinco) dias úteis
contados após a emissão da Autorização de Fornecimento que pode ser encaminhada para a Contratada 
através do endereço de e-mail ou fac-simile informados no item "b" acima, ficando a critério da 
Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as 
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a 
regularização.
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3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem 
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme 
exigências do Edital.

5 - PRAZOS

5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Guajeru-
Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora 
estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se 
o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de 
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas neste Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 
007/2022 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 
terceiros.

8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93

9 - VALIDADE DA PROPOSTA
A Validade das propostas de preços das licitantes deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias.

10 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos das seguintes dotações 
orçamentárias:
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Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 40%
Projeto/Atividade: 2.132 - Manutenção do Desenvolvimento das Ações de Educação Infantil
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.072 - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD – SUAS
Projeto/Atividade: 2.142 - BE - Benefício Eventual
Projeto/Atividade: 2.146 - Programa Primeira Infância no SUAS
Projeto/Atividade: 2.163 - Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais de Assistência Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2022

O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE GUAJERU, Jilvan Teixeira Ribeiro, convoca toda a 

comunidade guajeruense interessada na Administração Pública Municipal a participar da 

Audiência Pública para demonstração e avaliação das Diretrizes Orçamentárias - LDO 

2022, a ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores, localizado na praça Idalino 

Silva Araújo S/N, às 14h30min do dia 12 de abril de 2022.

Guajeru, 06 de abril de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a 
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 003/2022 realizado no dia 10/03/2022, às 09:00h, no sistema 
eletrônico licitações-e do Banco do Brasil S/A para Registro de Preços para Aquisição de Serviços de 
Manutenção de Equipamentos de Informática (computadores e impressoras), Manutenção e Instalação de 
Aparelhos de Ar Condicionados para atender as necessidades das Secretarias Municipais, tendo como 
vencedoras as seguintes licitantes: RONIEL DIAS DO PRADO, no lote 01 com um valor total de R$ 
115.999,50 (cento e quinze mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); JAMILLY DE 
MOURA PEREIRA SANTOS, no lote 02 com um valor total de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais); 
XAVIER & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote 03 com um valor total de R$ 94.000,00 (noventa e 
quatro mil reais). Valor Global: R$ 306.999,50 (trezentos e seis mil novecentos e noventa e nove reais e 
cinquenta centavos). Guajeru-Ba, 17 de Março de 2022. Vera Lúcia Teixeira dos Santos - Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o 
Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 003/2022 realizado no dia 10/03/2022, às 09:00h, no 
sistema eletrônico licitações-e do Banco do Brasil S/A para Registro de Preços para Aquisição de 
Serviços de Manutenção de Equipamentos de Informática (computadores e impressoras), Manutenção e 
Instalação de Aparelhos de Ar Condicionados para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
tendo como vencedoras as seguintes licitantes: RONIEL DIAS DO PRADO, no lote 01 com um valor total 
de R$ 115.999,50 (cento e quinze mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); JAMILLY 
DE MOURA PEREIRA SANTOS, no lote 02 com um valor total de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil 
reais); XAVIER & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote 03 com um valor total de R$ 94.000,00 
(noventa e quatro mil reais). Valor Global: R$ 306.999,50 (trezentos e seis mil novecentos e noventa e 
nove reais e cinquenta centavos). Guajeru-Ba, 22/03/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

Obs.: Os valores acima trata-se apenas de Registro de Preços, não estando a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba obrigada a adquirir quantidades totais. Os produtos/serviços serão adquiridos, conforme 
demanda do Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DOS CONTRATOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

CONTRATO CONTRATADO(A) CNPJ VALOR PRAZO 
/ MÊS MODALIDADE Nº DO 

PROCESO
DATA DE 

ASSINATURA OBJETO

019-03/2022 RONIEL DIAS DO 
PRADO - ME 17.211.741/0001-14 R$ 10.000,00 até 

31/12
PREGÃO 

ELETRONICO 003/2022 24/03/22
Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de 
reparo de Equipamentos de Informática para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais

020-03/2022 RONIEL DIAS DO 
PRADO - ME 17.211.741/0001-14 R$ 9.000,00 até 

31/12
PREGÃO 

ELETRONICO 003/2022 24/03/22
Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de 
reparo de Equipamentos de Informática para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação

021-03/2022 RONIEL DIAS DO 
PRADO - ME 17.211.741/0001-14 R$ 8.000,00 até 

31/12
PREGÃO 

ELETRONICO 003/2022 24/03/22
Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de 
reparo de Equipamentos de Informática para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

022-03/2022 RONIEL DIAS DO 
PRADO - ME 17.211.741/0001-14 R$ 3.000,00 até 

31/12
PREGÃO 

ELETRONICO 003/2022 24/03/22
Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de 
reparo de Equipamentos de Informática para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social

023-03/2022
JAMILLY DE MOURA 
PEREIRA SANTOS -
EPP

08.585.030/0001-19 R$ 10.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 003/2022 24/03/22

Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de 
reparo de Impressoras para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais

024-03/2022
JAMILLY DE MOURA 
PEREIRA SANTOS -
EPP

08.585.030/0001-19 R$ 12.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 003/2022 24/03/22

Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de 
reparo de Impressoras para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação

025-03/2022
JAMILLY DE MOURA 
PEREIRA SANTOS -
EPP

08.585.030/0001-19 R$ 10.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 003/2022 24/03/22

Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de 
reparo de Impressoras para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde

026-03/2022
JAMILLY DE MOURA 
PEREIRA SANTOS -
EPP

08.585.030/0001-19 R$ 5.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 003/2022 24/03/22

Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de 
reparo de Impressoras para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social

027-03/2022
XAVIER & SILVA 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

27.902.275/0001-77 R$ 15.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 003/2022 24/03/22

Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação de 
Aparelhos de Ar-Condicionado para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais

028-03/2022
XAVIER & SILVA 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

27.902.275/0001-77 R$ 15.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 003/2022 24/03/22

Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação de 
Aparelhos de Ar-Condicionado para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação

029-03/2022
XAVIER & SILVA 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

27.902.275/0001-77 R$ 12.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 003/2022 24/03/22

Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação de 
Aparelhos de Ar-Condicionado para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

030-03/2022
XAVIER & SILVA 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

27.902.275/0001-77 R$ 2.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 003/2022 24/03/22

Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação de 
Aparelhos de Ar-Condicionado para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 251

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: LUANA OLIVEIRA SOUZA - CPF nº 
078.543.395-39. OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais), constante do respectivo Processo de 
Dispensa de Licitação 084/2022, Contratada: LUANA OLIVEIRA SOUZA. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 084/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratada: LUANA OLIVEIRA SOUZA. Valor Global: R$ 6.061,00 
(seis mil e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Março de 
2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 084/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: LUANA OLIVEIRA SOUZA. Valor 
Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-
Ba, 02 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 001-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Luana Oliveira Souza.
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor do contrato: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais).
Data de Assinatura: 03 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 084/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: ROMARIO SOARES DE AGUIAR - CPF nº 
065.848.495-89. OBJETO: Contratação de serviços de Operador de bomba d’água  na Zona Rural do 
Município. Valor Global: R$ 3.801,90 (três mil oitocentos e um reais e noventa centavos), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 085/2022, Contratado: ROMARIO SOARES DE 
AGUIAR. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 085/2022, para Contratação de serviços de Operador de bomba d’água  na Zona Rural do 
Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, 
HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratado: ROMARIO SOARES DE AGUIAR. Valor 
Global: R$ 3.801,90 (três mil oitocentos e um reais e noventa centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 085/2022, para Contratação de serviços de Operador de bomba d’água  na Zona Rural do 
Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, 
tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, 
AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: ROMARIO 
SOARES DE AGUIAR. Valor Global: R$ 3.801,90 (três mil oitocentos e um reais e noventa centavos). 
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 002-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Romario Soares de Aguiar.
Objeto: Prestação de serviços como Operador de bomba d’água  na Zona Rural do Município.
Valor do contrato: R$ 3.801,90 (três mil oitocentos e um reais e noventa centavos).
Data de Assinatura: 03 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 085/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: ELAINE DE LIMA DIAS - CPF nº 059.163.235-
73. OBJETO: Contratação de serviços no preparo de Lanches Artesanais para distribuição junto aos
participantes do Projeto “Mulher Guajeruense” dos grupos dos serviços de convivência e fortalecimento
de vínculos do CRAS Zilda Arns. Valor Global: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 086/2022, Contratada: ELAINE DE LIMA DIAS. Jilvan
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 086/2022, para Contratação de serviços no preparo de Lanches Artesanais para 
distribuição junto aos participantes do Projeto “Mulher Guajeruense” dos grupos dos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS Zilda Arns, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. 
Contratada: ELAINE DE LIMA DIAS. Valor Global: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 086/2022, para Contratação de serviços no preparo de Lanches Artesanais para 
distribuição junto aos participantes do Projeto “Mulher Guajeruense” dos grupos dos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS Zilda Arns, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. Contratada: ELAINE DE LIMA DIAS. Valor Global: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos 
reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 003-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Elaine de Lima Dias.
Objeto: Prestação de serviços no preparo de Lanches Artesanais para distribuição junto aos participantes 
do Projeto “Mulher Guajeruense” dos grupos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do 
CRAS Zilda Arns.
Valor do contrato: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).
Data de Assinatura: 07 de Março de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 086/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: IVANIR SOARES DE ALMEIDA - CPF nº 
007.568.485-39. OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide 
Pereira Garcia de Aguiar. Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 089/2022, Contratada: IVANIR SOARES DE ALMEIDA. 
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 089/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide 
Pereira Garcia de Aguiar, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratada: IVANIR SOARES DE 
ALMEIDA. Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 089/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide 
Pereira Garcia de Aguiar, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: IVANIR 
SOARES DE ALMEIDA. Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira 
Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 005-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Ivanir Soares de Almeida.
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar.
Valor do contrato: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais).
Data de Assinatura: 08 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 089/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: NILMARA SILVA SENA ROSA SANTANA -
CPF nº 037.964.765-62. OBJETO: Contratação de serviços na realização de show musical de "Nilmara 
Senna" durante a ação do Projeto “Mulher Guaheruense” realizado com os usuários do grupo do Serviço 
de Convivência e Fotalecimento de Vínculos do CRAS Zilda Arns. Valor Global: R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 090/2022, Contratada: NILMARA 
SILVA SENA ROSA SANTANA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 08 de Março de 
2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 090/2022, para Contratação de serviços na realização de show musical de "Nilmara 
Senna" durante a ação do Projeto “Mulher Guaheruense” realizado com os usuários do grupo do Serviço 
de Convivência e Fotalecimento de Vínculos do CRAS Zilda Arns, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de 
Licitação. Contratada: NILMARA SILVA SENA ROSA SANTANA. Valor Global: R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 08 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 090/2022, para Contratação de serviços na realização de show musical de "Nilmara 
Senna" durante a ação do Projeto “Mulher Guaheruense” realizado com os usuários do grupo do Serviço 
de Convivência e Fotalecimento de Vínculos do CRAS Zilda Arns, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: NILMARA SILVA SENA ROSA SANTANA. Valor Global: R$ 
4.000,00 (quatro mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 08 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 007-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Nilmara Silva Sena Rosa Santana.
Objeto: Prestação de serviços na realização de show musical de "Nilmara Senna" durante a ação do 
Projeto “Mulher Guaheruense” realizado com os usuários do grupo do Serviço de Convivência e 
Fotalecimento de Vínculos do CRAS Zilda Arns.
Valor do contrato: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Data de Assinatura: 09 de Março de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 090/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: CLEIDE DA SILVA LIMA - CPF nº 
424.933.418-05. OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide 
Pereira Garcia de Aguiar.. Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 091/2022, Contratada: CLEIDE DA SILVA LIMA. Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 09 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 091/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide 
Pereira Garcia de Aguiar., e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratada: CLEIDE DA SILVA LIMA.
Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 09 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 091/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide 
Pereira Garcia de Aguiar., e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: CLEIDE 
DA SILVA LIMA. Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 09 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 008-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Cleide da Silva Lima.
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar..
Valor do contrato: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais).
Data de Assinatura: 10 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 091/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 092/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: SUELINA ALVES DE SOUZA - CPF nº 
056.493.035-09. OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais), constante do respectivo Processo de 
Dispensa de Licitação 092/2022, Contratada: SUELINA ALVES DE SOUZA. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 09 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 092/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 092/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratada: SUELINA ALVES DE SOUZA. Valor Global: R$ 
6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 09 de 
Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 092/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 092/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: SUELINA ALVES DE SOUZA. 
Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 09 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 009-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Suelina Alves de Souza.
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor do contrato: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais).
Data de Assinatura: 10 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 092/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: SALVADOR SOUZA FERNANDES - CPF nº 
001.808.995-03. OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Prefeito Antonio Andrade.
Valor Global: R$ 7.052,80 (sete mil cinquenta e dois reais e oitenta centavos), constante do respectivo 
Processo de Dispensa de Licitação 093/2022, Contratado: SALVADOR SOUZA FERNANDES. Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 09 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 093/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Prefeito Antonio Andrade, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratado: SALVADOR SOUZA FERNANDES. Valor Global: R$ 
7.052,80 (sete mil cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 09 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 093/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Prefeito Antonio Andrade, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: SALVADOR SOUZA 
FERNANDES. Valor Global: R$ 7.052,80 (sete mil cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 09 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 010-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Salvador Souza Fernandes.
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Prefeito Antonio Andrade.
Valor do contrato: R$ 7.052,80 (sete mil cinquenta e dois reais e oitenta centavos).
Data de Assinatura: 10 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 093/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: NILTON BRUNO MOREIRA - CPF nº 
418.589.995-53. OBJETO: Contratação de serviços de Pedreiro de forma exepcional e temporária para 
atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Valor Global: R$ 3.939,00 (três mil 
novecentos e trinta e nove reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação
095/2022, Contratado: NILTON BRUNO MOREIRA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-
Ba, 21 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 095/2022, para Contratação de serviços de Pedreiro de forma exepcional e temporária 
para atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de 
Licitação. Contratado: NILTON BRUNO MOREIRA. Valor Global: R$ 3.939,00 (três mil novecentos e 
trinta e nove reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 21 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 095/2022, para Contratação de serviços de Pedreiro de forma exepcional e temporária 
para atender as necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: NILTON BRUNO MOREIRA. Valor Global: R$ 3.939,00 (três 
mil novecentos e trinta e nove reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 21 de Março 
de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 012-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Nilton Bruno Moreira.
Objeto: Prestação de serviços de Pedreiro de forma exepcional e temporária para atender as 
necessidades na Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Valor do contrato: R$ 3.939,00 (três mil novecentos e trinta e nove reais).
Data de Assinatura: 22 de Março de 2022.
Prazo de duração: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 095/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: SILVANDA RIBEIRO ROCHA - CPF nº 
316.169.518-69. OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor Global: R$ 2.727,45 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), 
constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 097/2022, Contratada: SILVANDA 
RIBEIRO ROCHA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 097/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratada: SILVANDA RIBEIRO ROCHA. Valor Global: R$ 
2.727,45 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 097/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: SILVANDA RIBEIRO ROCHA. 
Valor Global: R$ 2.727,45 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 015-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Silvanda Ribeiro Rocha.
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor do contrato: R$ 2.727,45 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).
Data de Assinatura: 23 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 097/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: IRACEMA ROSA DE JESUS ANDRADE - CPF
nº 295.623.248-77. OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor Global: R$ 2.727,45 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), 
constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 098/2022, Contratada: IRACEMA ROSA 
DE JESUS ANDRADE. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 098/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratada: IRACEMA ROSA DE JESUS ANDRADE. Valor Global:
R$ 2.727,45 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro
- Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 098/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: IRACEMA ROSA DE JESUS 
ANDRADE. Valor Global: R$ 2.727,45 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco 
centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 016-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Iracema Rosa de Jesus Andrade.
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor do contrato: R$ 2.727,45 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).
Data de Assinatura: 23 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 098/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: CELIA APARECIDA DIAS DE SOUZA - CPF
nº 019.309.175-54. OBJETO: Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide 
Pereira Garcia de Aguiar.. Valor Global: R$ 6.347,52 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 099/2022,
Contratada: CELIA APARECIDA DIAS DE SOUZA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-
Ba, 22 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 099/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide 
Pereira Garcia de Aguiar., e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratada: CELIA APARECIDA DIAS 
DE SOUZA. Valor Global: R$ 6.347,52 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois 
centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 099/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide 
Pereira Garcia de Aguiar., e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratada: CELIA 
APARECIDA DIAS DE SOUZA. Valor Global: R$ 6.347,52 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 017-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Celia Aparecida Dias de Souza.
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar..
Valor do contrato: R$ 6.347,52 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
Data de Assinatura: 23 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 099/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa LUANA OLIVEIRA SOUZA,
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 078.543.395-39. OBJETO: Contratação de 
serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional Interesse 
Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos. Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um 
reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 084/2022, devendo ser celebrado o 
contrato com a empresa LUANA OLIVEIRA SOUZA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-
Ba, 02 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 084/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação, contratando a empresa LUANA OLIVEIRA SOUZA. Valor Global: R$ 
6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de 
Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 084/2022, para Contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa LUANA OLIVEIRA 
SOUZA. Valor Global: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 001-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Luana Oliveira Souza.
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos.
Valor do contrato: R$ 6.061,00 (seis mil e sessenta e um reais).
Data de Assinatura: 03 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 084/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa AURELINO ALVES DOS 
SANTOS NETO, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 42.007.708/0001-14. OBJETO:
Contratação de empresa para Confecção de Necessaries personalizadas para o Projeto “Mulher 
Guajeruense” do Grupo de Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos do CRAS Zilda Arns.
Valor Global: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), constante do respectivo Processo de 
Dispensa de Licitação 087/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa AURELINO ALVES 
DOS SANTOS NETO. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 087/2022, para Contratação de empresa para Confecção de Necessaries personalizadas 
para o Projeto “Mulher Guajeruense” do Grupo de Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos do 
CRAS Zilda Arns, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de 
Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a empresa AURELINO ALVES 
DOS SANTOS NETO. Valor Global: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais). Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 087/2022, para Contratação de empresa para Confecção de Necessaries personalizadas 
para o Projeto “Mulher Guajeruense” do Grupo de Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos do 
CRAS Zilda Arns, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de 
Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a 
empresa AURELINO ALVES DOS SANTOS NETO. Valor Global: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos 
reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 004-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Aurelino Alves dos Santos Neto.
Objeto: Prestação de Serviços de Confecção de Necessaries personalizadas para o Projeto “Mulher 
Guajeruense” do Grupo de Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos do CRAS Zilda Arns.
Valor do contrato: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).
Data de Assinatura: 07 de Março de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 087/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa G.A DOS SANTOS EVENTOS,
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 20.139.371/0001-66. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na locação de estruturas e equipamentos para realização de Ação do Projeto 
“Mulher Guajeruense” com as mulheres dos Grupo do Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos do CRAS Zilda Arns. Valor Global: R$ 11.700,00 (onze mil e setencentos reais), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 088/2022, devendo ser celebrado o contrato com a 
empresa G.A DOS SANTOS EVENTOS. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 07 de 
Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 088/2022, para Contratação de empresa especializada na locação de estruturas e 
equipamentos para realização de Ação do Projeto “Mulher Guajeruense” com as mulheres dos Grupo do 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Zilda Arns, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de 
Licitação, contratando a empresa G.A DOS SANTOS EVENTOS. Valor Global: R$ 11.700,00 (onze mil e 
setencentos reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 07 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 088/2022, para Contratação de empresa especializada na locação de estruturas e 
equipamentos para realização de Ação do Projeto “Mulher Guajeruense” com as mulheres dos Grupo do 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Zilda Arns, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa G.A DOS SANTOS EVENTOS. Valor Global: R$ 
11.700,00 (onze mil e setencentos reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 07 de 
Março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 006-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: G.A dos Santos Eventos.
Objeto: Locação de estruturas e equipamentos para realização de Ação do Projeto “Mulher Guajeruense” 
com as mulheres dos Grupo do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Zilda 
Arns.
Valor do contrato: R$ 11.700,00 (onze mil e setencentos reais).
Data de Assinatura: 08 de Março de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 088/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa TECNODIESEL INJEÇÃO 
ELETRÔNICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 26.162.037/0001-00. 
OBJETO: Contração de empresa para fornecimento de Peças  para a manutenção da Ambulância 
SAMUR 192 - SPRINTER Placa RCQ7A99. Valor Global: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), 
constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 094/2022, devendo ser celebrado o 
contrato com a empresa TECNODIESEL INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 11 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 094/2022, para Contração de empresa para fornecimento de Peças  para a manutenção 
da Ambulância SAMUR 192 - SPRINTER Placa RCQ7A99, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, 
contratando a empresa TECNODIESEL INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA. Valor Global: R$ 3.300,00 (três 
mil e trezentos reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 11 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 094/2022, para Contração de empresa para fornecimento de Peças  para a manutenção 
da Ambulância SAMUR 192 - SPRINTER Placa RCQ7A99, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, contratando a empresa TECNODIESEL INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA. Valor Global: R$ 
3.300,00 (três mil e trezentos reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 11 de Março 
de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 011-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Tecnodiesel Injeção Eletrônica Ltda.
Objeto: Fornecimento de Peças  para a manutenção da Ambulância SAMUR 192 - SPRINTER Placa 
RCQ7A99.
Valor do contrato: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
Data de Assinatura: 14 de Março de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 094/2022.

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 283

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 GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa JEFERSON DE SOUZA 
MARTINS, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 33.536.394/0001-56. OBJETO:
Contratação de empresa para fornecimento de Portas, janelas, vidro basculhante e grades de Inox sob 
medida para atender as necessidades daa Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. Valor Global: R$ 11.540,00 (onze mil quinhentos e quarenta reais), constante do respectivo 
Processo de Dispensa de Licitação 096/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa
JEFERSON DE SOUZA MARTINS. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março 
de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 096/2022, para Contratação de empresa para fornecimento de Portas, janelas, vidro 
basculhante e grades de Inox sob medida para atender as necessidades daa Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da 
Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a 
empresa JEFERSON DE SOUZA MARTINS. Valor Global: R$ 11.540,00 (onze mil quinhentos e quarenta 
reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 096/2022, para Contratação de empresa para fornecimento de Portas, janelas, vidro 
basculhante e grades de Inox sob medida para atender as necessidades daa Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da 
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,
contratando a empresa JEFERSON DE SOUZA MARTINS. Valor Global: R$ 11.540,00 (onze mil 
quinhentos e quarenta reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 22 de Março de 
2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 013-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Jeferson de Souza Martins.
Objeto: Fornecimento de Portas, janelas, vidro basculhante e grades de Inox sob medida para atender as 
necessidades da Secretaria Infraestrutura.
Valor do contrato: R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais).
Data de Assinatura: 23 de Março de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 096/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 014-03/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Jeferson de Souza Martins.
Objeto: Fornecimento de grades de Inox sob medida para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde.
Valor do contrato: R$ 5.290,00 (cinco mil duzentos e noventa reais).
Data de Assinatura: 23 de Março de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 096/2022.
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001-03/2022 LUANA OLIVEIRA SOUZA 078.543.395-39 6.061,00R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 084/2022 03/03/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos
Santos

002-03/2022 ROMARIO SOARES DE AGUIAR 065.848.495-89 3.801,90R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 085/2022 03/03/22

Prestação direta de serviços por tempo determinado, para
atender excepcional interesse público como Operador de
bomba d’água  na Zona Rural do Município

003-03/2022 ELAINE DE LIMA DIAS 059.163.235-73 4.700,00R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 086/2022 07/03/22

Prestação de Serviços no preparo de Lanches Artesanais
para distribuição junto aos participantes do Projeto “Mulher
Guajeruense” dos grupos dos serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos do CRAS Zilda Arns

004-03/2022 AURELINO ALVES DOS SANTOS
NETO 42.007.708/0001-14 7.400,00R$      2  DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 087/2022 07/03/22

Contratação de Empresas para Confecção de Necessaries
personalizadas para o Projeto “Mulher Guajeruense” do
Grupo de Serviço de Convivência e Fotalecimento de
Vinculos do CRAS Zilda Arns

005-03/2022 IVANIR SOARES DE ALMEIDA 007.568.485-39 6.061,00R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 089/2022 08/03/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide
Pereira Garcia de Aguiar

006-03/2022 G.A DOS SANTOS EVENTOS - ME 20.139.371/0001-66 11.700,00R$    2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 088/2022 08/03/22

Contratação de empresa especializada na locação de
estruturas e equipamentos para realização de Ação do
Projeto “Mulher Guajeruense” com as mulheres dos Grupo
do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
do CRAS Zilda Arns 

007-03/2022 NILMARA SILVA SENA ROSA
SANTANA 037.964.765-62 4.000,00R$      2  DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 090/2022 09/03/22

Contratação de serviços na realização de show musical de
"Nilmara Senna" durante a ação do Projeto “Mulher
Guaheruense” realizado com os usuários do grupo do
Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vínculos do
CRAS Zilda Arns

008-03/2022 CLEIDE DA SILVA LIMA 424.933.418-05 6.061,00R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 091/2022 10/03/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide
Pereira Garcia de Aguiar

009-03/2022 SUELINA ALVES DE SOUZA 056.493.035-09 6.061,00R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 092/2022 10/03/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos
Santos

010-03/2022 SALVADOR SOUZA FERNANDES 001.808.995-03 7.052,80R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 093/2022 10/03/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Prefeito Antonio
Andrade

011-03/2022 TECNODIESEL INJEÇÃO
ELETRONICA LTDA-ME 26.162.037/0001-00 3.300,00R$      até 31/12  DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 094/2022 14/03/22 fornecimento de Peças para a manutenção da Ambulância
SAMUR 192 - SPRINTER Placa RCQ7A99

012-03/2022 NILTON BRUNO MOREIRA 418.589.995-53 3.939,00R$      3  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 095/2022 22/03/22

Prestação direta de serviços de Pedreiro de forma
exepcional e temporária para atender as necessidades na
Secretaria Municipal de Infraestrutura 

013-03/2022 JEFERSON DE SOUZA MARTINS 33.536.394/0001-56 6.250,00R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 096/2022 23/03/22

Fornecimento de Portas, janelas, vidro basculhante e
grades de Inxo sob medida para atender as necessidades
da Secretaria Infraestrutura 

PRAZO / MÊSCONTRATO CONTRATADO(A) MODALIDADE Nº DO PROCESO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RESUMO DE CONTRATOS - MARÇO 2022

CNPJ / CPF  VALOR DATA DE 
ASSINATURA
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PRAZO / MÊSCONTRATO CONTRATADO(A) MODALIDADE Nº DO PROCESO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RESUMO DE CONTRATOS - MARÇO 2022

CNPJ / CPF  VALOR DATA DE 
ASSINATURA

014-03/2022 JEFERSON DE SOUZA MARTINS 33.536.394/0001-56 5.290,00R$      2  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 096/2022 23/03/22 Fornecimento de grades de Inx SOB MEDIDA para atender

as necessidades da Secretaria de Saúde

015-03/2022 SILVANDA RIBEIRO ROCHA 316.169.518-69 2.727,45R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 097/2022 23/03/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos
Santos

016-03/2022 IRACEMA ROSA DE JESUS ANDRADE 295.623.248-77 2.727,45R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 098/2022 23/03/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Raul Nunes dos
Santos

017-03/2022 CELIA APARECIDA DIAS DE SOUZA 019.309.175-54 6.347,52R$      até 31/12  DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 099/2022 23/03/22

Prestação direta de serviços como Auxiliar de Serviços
Gerais por tempo determinado, para atender excepcional
Interesse Público na Escola Municipal Professora Lucineide
Pereira Garcia de Aguiar

018-03/2022
SOL DOURADO SERVIÇOS DE
TRANSPORTES RODOVIARIOS
EIRELI

11.962.077/0001-69 300.000,00R$  12  PREGÃO 
ELETRÔNICO 025/2021 23/03/22 Prestação de serviços de transportes diversos para atender

as necessidades da Secretaria Municipal de Educação

019-03/2022 RONIEL DIAS DO PRADO - ME 17.211.741/0001-14 10.000,00R$    até 31/12  PREGÃO 
ELETRONICO  003/2022 24/03/22

Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de
reparo de Equipamentos de Informática para atender as
necessidades das Secretarias Municipais

020-03/2022 RONIEL DIAS DO PRADO - ME 17.211.741/0001-14 9.000,00R$      até 31/12  PREGÃO 
ELETRONICO  003/2022 24/03/22

Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de
reparo de Equipamentos de Informática para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação

021-03/2022 RONIEL DIAS DO PRADO - ME 17.211.741/0001-14 8.000,00R$      até 31/12  PREGÃO 
ELETRONICO  003/2022 24/03/22

Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de
reparo de Equipamentos de Informática para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

022-03/2022 RONIEL DIAS DO PRADO - ME 17.211.741/0001-14 3.000,00R$      até 31/12  PREGÃO 
ELETRONICO  003/2022 24/03/22

Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de
reparo de Equipamentos de Informática para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social

023-03/2022 JAMILLY DE MOURA PEREIRA
SANTOS -EPP 08.585.030/0001-19 10.000,00R$    até 31/12  PREGÃO 

ELETRONICO  003/2022 24/03/22
Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de
reparo de Impressoras para atender as necessidades das
Secretarias Municipais

024-03/2022 JAMILLY DE MOURA PEREIRA
SANTOS -EPP 08.585.030/0001-19 12.000,00R$    até 31/12  PREGÃO 

ELETRONICO  003/2022 24/03/22
Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de
reparo de Impressoras para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação

025-03/2022 JAMILLY DE MOURA PEREIRA
SANTOS -EPP 08.585.030/0001-19 10.000,00R$    até 31/12  PREGÃO 

ELETRONICO  003/2022 24/03/22
Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de
reparo de Impressoras para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde

026-03/2022 JAMILLY DE MOURA PEREIRA
SANTOS -EPP 08.585.030/0001-19 5.000,00R$      até 31/12  PREGÃO 

ELETRONICO  003/2022 24/03/22
Prestação de serviços de Manutenção preventiva e de
reparo de Impressoras para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social

027-03/2022 XAVIER & SILVA
EMPREENDIMENTOS EIRELI 27.902.275/0001-77 15.000,00R$    até 31/12  PREGÃO 

ELETRONICO  003/2022 24/03/22
Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação de
Aparelhos de Ar Condicionado para atender as
necessidades das Secretarias Municipais

028-03/2022 XAVIER & SILVA
EMPREENDIMENTOS EIRELI 27.902.275/0001-77 15.000,00R$    até 31/12  PREGÃO 

ELETRONICO  003/2022 24/03/22
Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação de
Aparelhos de Ar Condicionado para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação

029-03/2022 XAVIER & SILVA
EMPREENDIMENTOS EIRELI 27.902.275/0001-77 12.000,00R$    até 31/12  PREGÃO 

ELETRONICO  003/2022 24/03/22
Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação de
Aparelhos de Ar Condicionado para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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PRAZO / MÊSCONTRATO CONTRATADO(A) MODALIDADE Nº DO PROCESO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RESUMO DE CONTRATOS - MARÇO 2022

CNPJ / CPF  VALOR DATA DE 
ASSINATURA

030-03/2022 XAVIER & SILVA
EMPREENDIMENTOS EIRELI 27.902.275/0001-77 2.000,00R$      até 31/12  PREGÃO 

ELETRONICO  003/2022 24/03/22
Prestação de Serviços de Manutenção e Instalação de
Aparelhos de Ar Condicionado para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Regulamentado pela Lei Municipal nº 240, de 28 de agosto de 2015

Ibiassucê-BA, 04 de abril de 2022

ERRATA REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 001/CMDCA/2022

No primeiro parágrafo, nas linhas cinco e seis, ONDE LÊ-SE:

“ata 114 da reunião extraordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2022”.

LEIA-SE:

“ata 114 da reunião extraordinária realizada no dia 15 de março de 2022”

Hênio Aparecido de Carvalho
Vice-Presidente do CMDCA

1

CMDCA - Avenida Senador Antônio Fernandes, 490, Centro - Ibiassucê-BA - CEP 46390-000
cmdca.ibiassuce@gmail.com
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 051/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA 
04481869500, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº:
45.117.102/0001-20.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 01), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 25.768,00 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Beatriz Dos Santos Sousa 04481869500 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 052/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA ZENILDO DOS SANTOS TEIXEIRA 
03831118540, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
45.132.433/0001-39.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 02), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Zenildo Dos Santos Teixeira 03831118540 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 053/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA DOUGLAS SOUSA FROES 
03835393588, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
27.550.372/0001-48.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 03), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.  
VALOR: R$ 36.720,00 (trinta e seis mil setecentos e vinte reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Douglas Sousa Froes 03835393588 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 054/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA SEBASTIAO JOSE AMADO 
56917082520, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
44.902.210/0001-40.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 04), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 59.972,96 (cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e 
seis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

    Sebastiao Jose Amado 56917082520 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 055/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA GILBERTO DAS GRACAS FARIAS 
18657626870, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
44.982.392/0001-07.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 05), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 63.927,60 (sessenta e três mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta 
centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Gilberto das Gracas Farias 18657626870 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 057/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA PATRICIA PINHO DO NASCIMENTO 
03823958593, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
27.563.249/0001-61.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 07), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 49.083,36 (quarenta e nove mil oitenta e três reais e trinta e seis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Patricia Pinho Do Nascimento 03823958593 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 058/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA AGENETE DE CARVALHO SOUZA 
DOS SANTOS 06251963506, INSCRITA NO CNPJ 
SOB Nº: 27.534.801/0001-93.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 08), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Agenete de Carvalho Souza dos Santos 06251963506 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 059/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA JOSE ANTONIO SOUSA LESBAO 
00911612580, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
28.129.335/0001-23.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente as (LINHAS 09 e 29), conforme 
especificado no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada 
pela licitante classificada.
VALOR: R$ 63.414,00 (sessenta e três mil quatrocentos e quatorze reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Jose Antonio Sousa Lesbao 00911612580 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 060/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA EDIVALDO JORGE REIS OLIVEIRA 
03344553593, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
27.694.434/0001-95.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 10), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 67.934,88 (sessenta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito 
centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Edivaldo Jorge Reis Oliveira 03344553593 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 061/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA JAILMA SANTANA FARIAS SILVA 
03405888530, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
27.694.490/0001-20.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 11), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 67.936,00 (sessenta e sete mil novecentos e trinta e seis reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Jailma Santana Farias Silva 03405888530 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 062/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA ERICA FERREIRA DOS SANTOS 
ALMEIDA 01456794540, INSCRITA NO CNPJ SOB 
Nº: 27.550.707/0001-28.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 12), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 66.407,04 (sessenta e seis mil quatrocentos e sete reais e quatro centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Erica Ferreira Dos Santos Almeida 01456794540– Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 063/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA VALBER PINHEIRO PRATES 
04488513506, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
31.146.888/0001-07.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 13), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 63.336,00 (sessenta e três mil trezentos e trinta e seis reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Valber Pinheiro Prates 04488513506 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 064/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA SALVADOR GONCALVES DE 
AGUIAR 38061074591, INSCRITA NO CNPJ SOB 
Nº: 45.252.789/0001-06.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 14), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 62.899,92 (sessenta e dois mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e 
dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Salvador Goncalves De Aguiar 38061074591 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 065/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA SOFIA AGUIAR DE CARVALHO 
46470603572, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
44.997.400/0001-99.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 15), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 52.724,60 (cinquenta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta 
centavos.)
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Sofia Aguiar de Carvalho 46470603572 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 066/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA RENATO MARQUES BRITO 
02604059576, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
44.998.059/0001-96.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 16), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 17.298,00 (dezessete mil duzentos e noventa e oito reais.)
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

    Renato Marques Brito 02604059576 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 067/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA TADEU CAETANO DE SOUSA 
09297080839, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
45.114.776/0001-70.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 17), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 64.719,84 (sessenta e quatro mil setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro 
centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

   Tadeu Caetano De Sousa 09297080839 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 068/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA LINDOMAR ALVES FERNANDES 
80021786534 80021786534, INSCRITA NO CNPJ 
SOB Nº: 28.138.661/0001-05.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 18), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

   Lindomar Alves Fernandes 80021786534 80021786534 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO N° 069/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA HELIO LIMA FARIAS 85656100553, 
INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 27.534.782/0001-03.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 19), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 72.540,00 (setenta e dois mil quinhentos e quarenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Helio Lima Farias 85656100553 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 070/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA SILMARA ANDRADE DUCA 
38695643859, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
30.534.610/0001-36.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 20), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 33.056,64 (trinta e três mil, cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Silmara Andrade Duca 38695643859 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 071/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA MARIA DO CARMO RODRIGUES DE 
BRITO 32943849553, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
45.090.741/0001-49.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 21), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 55.918,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos e dezoito reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                        Maria do Carmo Rodrigues De Brito 32943849553 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 072/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA DEUSDEDIT DE FREITAS SOARES 
32942796553, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
44.996.633/0001-77.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 22), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 58.226,16 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e dezesseis 
centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

  Deusdedit de Freitas Soares 32942796553 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 073/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA FRANCISCO RODRIGUES BRITO 
15427894861, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
45.044.199/0001-98.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 23), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 129.270,00 (cento e vinte e nove mil, duzentos e setenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Francisco Rodrigues Brito 15427894861 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 074/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA GILBERTO CLAUDIO ALVES DA 
SILVA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
08.227.677/0001-79.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 24), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 47.171,84 (quarenta e sete mil, cento e setenta e um reais e oitenta e quatro 
centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Gilberto Claudio Alves Da Silva – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 075/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA PAULO DAMINHAO BRITO 
03836609550, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
44.937.485/0001-10.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 25), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 94.180,00 (noventa e quatro mil, cento e oitenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Paulo Daminhão Brito 03836609550 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 076/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA ANDRESSA PRATES GONCALVES 
03784336523, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 45.001 
.550/0001-63.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 26), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 46.020,00 (quarenta e seis mil e vinte reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                        Andressa Prates Goncalves 03784336523 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 077/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA AGNALDO SILVEIRA GOMES 
01516110501, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
27.534.752/0001-99.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 27), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 29.990,00 (vinte e nove mil novecentos e noventa reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

   Agnaldo Silveira Gomes 01516110501 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 078/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA AIRAN VIEIRA ALVES SANTOS, 
INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 11.070.735/0001-08.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 28), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 65.514,00 (sessenta e cinco mil quinhentos e quatorze reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

   Airan Vieira Alves Santos – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 079/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA KAROLLAINE FERNANDES DUCA 
03803942519, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
32.754.635/0001-70.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 30), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 50.490,00 (cinquenta mil quatrocentos e noventa reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

   Karollaine Fernandes Duca 03803942519 – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 080/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA DANIELA DANTAS SANTOS BRITO 
35287367805, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 
45.003.497/0001-30.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 31), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 07 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                         Daniela Dantas Santos Brito 35287367805 – Contratada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 083/2022 CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A 
EMPRESA POLLYANA FARIAS GONCALVES, 
INSCRITA NO CNPJ SOB Nº: 33.257.506/0001-30.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos de transporte escolar, em bom 
estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito, 
destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II 
da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona 
rural deste município de Ibiassucê – Bahia, referente a (LINHA 06), conforme especificado 
no Edital do Pregão eletrônico nº 005/2022 e proposta de preços apresentada pela licitante 
classificada.
VALOR: R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 15 de março de 2022
DATA DE VENCIMENTO: 15 de março de 2023
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates – Contratante 

                        Pollyana Farias Goncalves – Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 081/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ – ESTADO DA BAHIA, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, 
com sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46.390-000, 
representada pelo Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, 
brasileiro, maior, professor, portador da Carteira de Identidade N.º 0064365603 – SSP/BA 
e inscrito no CPF/MF sob o N.º 020.449.785-04, através do FMS – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ n° 11.421.459/000185, representado pela 
gestora Rosania Santos Almeida, portadora da RG nº 08.057.824-66  e CPF: nº 
901.454.105-87, residente e domiciliado neste município de Ibiassucê – BA.

CONTRATADA: AGLAK MED SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 
44.546.662/0001-37, estabelecida na Rua dos Jasmins, nº 315, Sala 5, Planalto II, 
Catu/BA, CEP: 48.110-000.

OBJETO: Prestação de serviços de atendimento Médico Hospitalar em Regime de 
Urgência e Emergência no Hospital Municipal São Sebastião e atendimento clinico geral 
na Unidade de Saúde da Família USF – Pedrinhas - II, deste Município.

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

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 220.400,00 (duzentos e vinte mil e 
quatrocentos reais), sendo R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais) por plantão de 
24h no Hospital Municipal São Sebastião e R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensal, para 
atendimento na Unidade de Saúde da Família/USF – Pedrinhas - II. 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 07 de março de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Prates
PREFEITO MUNICIPAL DE 

IBIASSUCÊ/BAHIA
Contratante

FMS – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IBIASSUCÊ

CNPJ n° 11.421.459/0001-85
Rosania Santos Almeida

Contratante

AGLAK MED SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ nº: 44.546.662/0001-37

Contratada
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 082/2022
INEXIGIBILIDADE N° 003/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ – ESTADO DA BAHIA, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, 
com sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46.390-000, 
representada pelo Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, 
brasileiro, maior, professor, portador da Carteira de Identidade N.º 0064365603 – SSP/BA 
e inscrito no CPF/MF sob o N.º 020.449.785-04, através do FMS – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ n° 11.421.459/000185, representado pela 
gestora Rosania Santos Almeida, portadora da RG nº 08.057.824-66  e CPF: nº 
901.454.105-87, residente e domiciliado neste município de Ibiassucê – BA.

CONTRATADA: JANAINA DE OLIVEIRA CARDOSO, inscrita no CPF: 016.944.475-
96, residente na Travessa Ana Rebouças, nº 302, Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 46.390-000.

OBJETO: Prestação de serviços como enfermeira no Hospital Municipal São Sebastião, 
deste município, conforme Edital de Credenciamento nº 001/2022.

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

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos 
reais), sendo R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por plantão.

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 07 de março de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Prates
PREFEITO MUNICIPAL DE 

IBIASSUCÊ/BAHIA
Contratante

FMS – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IBIASSUCÊ

CNPJ n° 11.421.459/0001-85
Rosania Santos Almeida

Contratante

JANAINA DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF: 016.944.475-96

Contratada

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 306

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 
Pça. Gilberto Gil, s/n  CNPJ 14.106.280/0001-21 
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail  pmituacu@hotmail.com

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

O portal da Chapada Diamantina. 

FARMÁCIA LÉO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.065.828/0001-00, com sede na Praça 
Francisco Avelino dos Anjos, nº 102  Centro, na cidade de Ituaçu/BA
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CONTRATO No. 59 2022

PROC. LICITATÓRIO

CONTRATANTE

CONTRATADO

VIGÊNCIA

DATA DA ASSINATURA

OBJETO

31/12/2022

01/04/2022

EXTRATO DE CONTRATO

PP 010-2022

MUNÍCIPIO DE JACARACI BAHIA

MURILO BOTELHO ENGENHARIA EIRELI

Prestação de serviços de roçagem de estradas vicinais deste município

R$ 95.057,45 (noventa e cinco mil e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

00.20

2.086

3.3.9.0.39.00.00

VALOR

DO
TA

ÇÃ
O

ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

AVISO 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-04/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2022 

 

O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito 

no CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, de acordo o disposto na Lei nº 10.520/02, e, 

subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94 e Lei 

Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais 

normas e redações aplicáveis, torna público que realizará no dia 19/04/2022, às 09h, no 

Setor de Licitações e Contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal, com endereço 

na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, o 

PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 002-04/2022, do tipo 

MENOR PREÇO por Lote com fito específico de realizar Aquisição de Gêneros 
Alimentícios e Materiais de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas 

cláusulas deste Edital. 

 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Malhada de 

Pedras pelo endereço www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa 

Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód. “931982”. O edital e outros anexos estão 

disponíveis para download no Licitações-e. 

 

 

 

 

Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito 
  

Editais
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-04/2022 
 

- REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, 

Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 10.024/2019 e demais normas e redações 

aplicáveis. 

 

- MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 002-04/2022 

 

- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 091/2022 

 

- UNIDADE(S) INTERESSADA(S):  
Unidade Orçamentária: 020101 – Gabinete do Prefeito 

Unidade Orçamentária: 040101 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Unidade Orçamentária: 060101 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano 

Unidade Orçamentária: 090101 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e 

Meio Ambiente 

Unidade Orçamentária: 100101 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e 

Lazer 

Unidade Orçamentária: 050101 – Secretaria Municipal de Educação 

Unidade Orçamentária: 070101 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 080101 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 

- TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – Por Lote 

 

- FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA 

 

- SESSÃO PÚBLICA: 
 

DATA: 19/04/2022  HORA: 09h 
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

1) LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de 

tecnologia da informação, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br 

acessando o link de Licitações, identificador “931982”, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “licitação-e”, constante 

da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pela Pregoeira 

Josiane Gonçalves Santana com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos 

da Portaria nº 115/2022. 

 

2) Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): Setor 

de Licitações e Contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal, com endereço na 

Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000. 

 
3) Início de Acolhimento de propostas: 18/04/2022 a partir das 16h 

 

4) Recebimento das propostas: 18/04/2022 a partir das 16h até 19/04/2022 às 08:45h 

5) Abertura das propostas: 19/04/2022 às 08:45h 

6) Início da sessão de disputa de preços: 19/04/2022 às 09h 

 

7) OBJETO 
7.1. Constitui objeto desta Licitação, a Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais 
de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme 

especificações constantes nos Anexos deste Edital. 

7.2. As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, o 

fornecimento dos itens constantes do Anexo.  

7.3. A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes 

na Minuta do Contrato de Fornecimento, Anexo deste Edital. 

 

8) FUNDAMENTO LEGAL 
8.1. A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, Lei nº 10.520/02, Lei n° 

8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 

10.024/2019 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições 

e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os princípios de Direito Público, 

suplementados pelos preceitos de Direito Privado. 
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

8.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

9) DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
9.1. Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o 

Banco o Brasil (www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação 

contidas neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao 

objeto licitado, e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus 

Anexos. 

 

9.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas 

temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as 

declaradas inidôneas, na forma da Lei nº 8.666/93. 

 

9.3. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 

condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 

representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, 

conforme Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. 

 

9.4. Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu 

resumo em Diário Oficial do Município - www.malhadadepedras.ba.gov.br à disposição 

dos interessados, os quais poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na 

Divisão de Compras na sede desta Prefeitura de Segunda a Sexta das 08h às 12h e no 

site www.licitacoes-e.com.br. Outras informações sobre a licitação serão prestadas pela 

Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e Contratos, nos mesmos locais e 

horários, pelo Tel.: (77) 3449-2120. 

 

10) CREDENCIAMENTO 
10.1. O credenciamento do Licitante será realizado através do Banco do Brasil após a 

formalização do pedido e da entrega da documentação necessária; 

10.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha 

pessoal intransferíveis, com validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e 

(www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura eletrônica, implicando em 
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das 

transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados; 

10.3. Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada 

de RG e CPF do outorgado, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar 

todos os demais atos e operações no sistema; 

10.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, 

acompanhado de RG e CPF do representante legal, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

10.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão; 

10.6. Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo Tel.: 

0800 729 0500 ou pelo e-mail: licitacoes@bb.com.br. 

 

11) DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
11.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-

e.com.br), concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos 

documentos enviados através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, 

será desclassificado o licitante que adotar esse procedimento. 

11.2. Arquivos os quais a Pregoeira e Equipe de Apoio não conseguir fazer o download 

por estarem corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será 

inabilitada, sem prejuízo para a Administração, uma vez que, inviabiliza a análise dos 

mesmos, impossibilitando seu julgamento quanto a legalidade da sua habilitação no 

certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência por anexar documentos da 

Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes reduzindo ao 

máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de 

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 321

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



 
 

 

Pregão Eletrônico n° 002-04/2022. Pág. 6 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
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vários arquivos no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação 

não será utilizada como critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para 

dar mais praticidade aos operadores do sistema bem como celeridade às etapas 

Adjudicação e Homologação dos vencedores dentro do Sistema). 

11.2.1. A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada 

por seu representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, 

devendo conter todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade 

inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, sendo desclassificada 

a proposta de preços inicial que não atender a estes critérios. 

11.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

11.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006.  

11.5. Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o Licitante deverá 

manifestar em campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas neste Edital. 

11.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

11.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

11.8. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

11.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

12) DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
12.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 
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12.1.1. Valor total do item; 

12.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou 

de garantia. 

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

12.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

12.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas municipais, quando participarem de licitações públicas; 

12.5.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da 

Bahia, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos 

do Art. 71, IX, da Constituição Federal; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

13) DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
13.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que: não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

13.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

13.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

13.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
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13.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira 

e os licitantes. 

13.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro. 

13.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

13.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado. 

13.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

13.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser R$ 1,00 (um real). 
13.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

13.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

13.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 

02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

13.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

13.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
13.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada ao 

Banco do Brasil S.A.; 

13.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 

do sistema. 
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13.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

13.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

13.17. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

13.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

13.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

13.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
13.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como 

das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto no Art. 44 e Art. 45, da Lei 

Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015. 

13.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

13.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

13.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 
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13.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

13.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação 

ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 

propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

13.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

13.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

13.29. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

13.30. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) 

dias úteis, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

13.31. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

 

14) DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

14.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

14.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), 

ou que apresentar preço manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida 

no Art. 48, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
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14.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

14.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que ofertem probabilidade de certeza à suspeita. 

14.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas 

de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

14.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

14.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela 

Pregoeira em até 24h do recebimento do pedido de prorrogação. 

14.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

14.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

14.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando na caixa 

eletrônica de troca de mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade. 

14.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
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14.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

14.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

14.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, caso do Edital constar essa exclusividade, será verificado pelo sistema, 

em caso de eventual ocorrência do empate ficto, conforme o previsto no Art. 44 e Art. 45, 

da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

14.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

15) DA HABILITAÇÃO 
15.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

15.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br) 

15.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do Art. 12, da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

15.1.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

15.1.2.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

15.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 
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15.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto no Art. 44 e Art. 45, da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se 

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

15.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

15.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação. 

15.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

15.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

15.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

15.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

15.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

15.7.1. Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se 

tratando de pessoa física); 

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem; 
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d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas 

Jurídicas, tratando- se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de Art. 107, da Lei nº 

5.764/1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir; 

f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI, emitido pela Receita 

Federal do Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual – MEI. 

 

15.7.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação 

dos seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 

sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame;  

c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando 

for o caso, da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, 

mediante Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União expedida pela Secretaria da Receita; 

e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o 

Fundo de Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

15.7.3. Qualificação Econômica: Será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

Pessoa Jurídica. 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta 
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Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado 

por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 

apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do 

balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço 

e a demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 

registrados na Junta Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores 

Individuais). 

 

15.7.4. Qualificação Técnica: Será comprovada através da apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação 

de pelo menos 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado. 

15.7.5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao Art. 7°, 

XXXIII, da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei 

Estadual nº 9.433/05, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o 

emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo 

constante do Anexo IV deste Edital. 

15.7.6. Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente 

identificado, de que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de 

contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual 

ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as exigências legais impostas 

pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência deste 

Edital. 

15.8. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos 

benefícios previstos nos capítulos V e VI da referida Lei, é necessário, à época do 

credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos para classificação 

como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI. 
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15.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

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

15.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

15.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 

será concedido o mesmo prazo para regularização. 

15.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

15.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

15.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto no Art. 44 e Art. 45, da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

15.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 

outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto 

é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, 

e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis.  
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15.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

16) DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema 

Licitações-e no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante 

for Declarada Vencedora no sistema eletrônico e deverá: 

16.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

16.1.2. Conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para 

contato, banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

16.1.3. Conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, 

bem como, a garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em 

consonância com o conteúdo do Termo de Referência. 

16.1.4. Constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos 

com o Município. 

16.1.5. O descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como 

consequência a desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada 

vencedora. 

16.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for 

o caso. 

16.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

16.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (Art. 5º, da Lei nº 8.666/93). 

16.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

16.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 

a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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16.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

16.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

16.7. A PROPOSTA READEQUADA será feita pela empresa após a sessão de 
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:  
16.7.1. Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual 

de redução ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item; 

16.7.2. Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem 

poderá, a empresa vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do 

lote em detrimento de outros. 

16.7.3. A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado 

na etapa de lances para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens 

de cada lote/item. Mas não poderá ser maior do que o lance vencedor do lote/item. 

 

17) DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
17.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer 

pessoa poderá encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão. 

17.1.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do 

Pregão, que deverá ser encaminhado por escrito em atenção da Pregoeira. 

17.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame. 

17.2. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, 

imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor 

17.3. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 
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17.3.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

17.3.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

17.3.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 

(três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail: 

licitacoes.malhadadepedras@gmail.com ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico 

ou por meio do e-mail: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com em outros 03 (três) dias 

úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento. 

17.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

17.6 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o 

objeto à licitante vencedora. 

17.7. A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no site do 

Diário Oficial do Município (www.malhadadepedras.ba.gov.br), passando a valer para 

todos os efeitos à partir da data da publicação. 

 

18) DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
18.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

18.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

18.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, §1º, da Lei 

Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

18.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 
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18.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat), e-mail, ou, ainda, 

telefone, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

18.2.2. A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no Banco do Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

19) DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
19.1. Não havendo manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação 

à empresa vencedora para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

19.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante 

vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 

19.3. A homologação e a adjudicação do objeto não implicarão direito à contratação. 

 

20) DA CONTRATAÇÃO 
20.1. A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 

(dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, podendo solicitar sua 

prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo 

comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Praça da Bandeira, nº 07, centro, na 

cidade de Malhada de Pedras, Bahia. 

20.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que 

detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou 

procurador com poderes expressos.  

20.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das 

propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo 

licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação. 

20.4. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e 

será emitido para o CNPJ informado na proposta de preços. 

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 336

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



 
 

 

Pregão Eletrônico n° 002-04/2022. Pág. 21 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

20.5. A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, 

por escrito, nas mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e 

Trabalhista da Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 

licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 

autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por 

tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos 

de validade em vigência, sob a pena de a contratação não se realizar. 

20.6. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 

próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes 

das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 

orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 

alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a 

celebração de aditamento. 

20.7. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não apresentar a situação regular de que se trata o item 22.5, alínea (a) ou se recusar a 

assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de 

nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

20.7.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, 

contados da divulgação do aviso por publicação no Diário Oficial do Município. 

20.8. O contrato será celebrado com duração de 02 (dois) meses contados da data de sua 

assinatura. 

20.8.1. A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação 

da Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao 

Departamento de Licitações e Contratos para assinatura do instrumento contratual. 

 

21) DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
21.1. As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, terão todos os direitos e 

deveres observados pela Lei Complementar n° 123/06. 
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21.2. As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, deverão apresentar uma 

declaração, conforme modelo Anexo VI. 
 

22) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO E PRAZO 
22.1. O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado no Município de Malhada de 

Pedras, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora 

estipulada, mediante requisição emitida pela Divisão de Compras ou por outros 

oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma: 
a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma imediata, devendo a contratada 

entregar, na Sede do Município de Malhada de Pedras, os materiais solicitados num 

prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a solicitação, independentemente da 

quantidade solicitada. Obs.: A Montagem/Instalação dos Equipamentos no local que serão 

destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecê-los. 

b) As Autorizações de Fornecimento poderão ser realizadas via e-mail ou outro meio que 

a Contratante achar conveniente, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar o 

não recebimento das Autorizações de Fornecimento. 

22.2. Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão 

das Secretarias requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta. 
 

22.3. O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas 

vias efetuado e após atestado de recebimento da seguinte forma: 
 

22.4. As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias. 
 

- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material e 

cumprimento de todas as exigências estipuladas neste Edital. 

 

22.5. As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos: 

 

Dotação Orçamentária: 
 
Unidade Orçamentária: 020101 – Gabinete do Prefeito 

Projeto/Atividade: 2.004 – Manutenção e Desenvolvimento das Ações do Gabinete do Prefeito 
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Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

Unidade Orçamentária: 040101 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Projeto/Atividade: 2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

Unidade Orçamentária: 060101 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Projeto/Atividade: 2.017 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

Unidade Orçamentária: 090101 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente 

Projeto/Atividade: 2.026 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

Unidade Orçamentária: 100101 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

Projeto/Atividade: 2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 

Unidade Orçamentária: 050101 – Secretaria Municipal de Educação 

Projeto/Atividade: 2.011 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 

Projeto/Atividade: 2.014 – Manutenção do Desenvolvimento das Ações da Educação Infantil 

Projeto/Atividade: 2.130 – Desenvolvimento das Atividades da Educação Básica 

Projeto/Atividade: 2.134 – Manutenção das Ações da Educação Básica 

Projeto/Atividade: 2.012 – Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 

Unidade Orçamentária: 070101 – Secretaria Municipal de Saúde 

Projeto/Atividade: 2.019 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 

Projeto/Atividade: 2.067 – Gestão das Ações de Atenção Primária 

Projeto/Atividade: 2.069 – Gestão das Ações da Atenção Especializada 

Projeto/Atividade: 2.100 – Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 

Projeto/Atividade: 2.145 – Manter e Implementar as Ações de Vigilância, Prevenção e Combate ao Covid-19 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 

Unidade Orçamentária: 080101 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Projeto/Atividade: 2.022 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 

Projeto/Atividade: 2.023 – Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar 

Projeto/Atividade: 2.071 – SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 

Projeto/Atividade: 2.074 – Programa Bolsa Família – IGD 

Projeto/Atividade: 2.136 – Programa de Assistência Social e Comunitária 

Projeto/Atividade: 2.137 – Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS 

Projeto/Atividade: 2.138 – Ações do IGD SUAS 

Projeto/Atividade: 2.146 – Programa Primeira Infância no SUAS 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 
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23) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 

(duas) vias, e serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela 

Secretaria responsável pelo objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

do pagamento;  

b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os 

representantes legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à 

CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações 

legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor contratual, a 

CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias corridos; 

c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 

compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, 

pelos eventuais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e 

outros afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo 

ao de solidariedade; 

d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados 

à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou 

imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou 

empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos 

serviços, objeto deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus 

subcontratados; 

f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela 

Fiscalização da CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do 

prazo final. 

23.1. A CONTRATADA ainda deverá: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 
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b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao 

fornecimento dos produtos objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não 

prevista neste, tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus 

adicionais para a Contratante; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, 

incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita 

execução do objeto desta licitação; 

d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços 

disponibilizados nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde 

solidária ou subsidiariamente por esses pagamentos, que são de única e inteira 

responsabilidade da empresa contratada; 

e) Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, 

que envolva o nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização. 

f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

envolvam a Contratada, independentemente de solicitação; 

g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 

causa; 

h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com 

terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a 

própria Contratante. 

i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos 

recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados; 

j) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 

prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 

relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 

k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos 

produtos contratados se realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega 

ser sob sua inteira responsabilidade; 
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l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93; 

m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista 

no Art. 77, da Lei n° 8.666/93. 

 

24) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do 

Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto 

ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme Art. 61, §1º, da 

Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações; 

b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do 

presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 

execução do objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e 

administrativamente o mesmo; 

d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e 

administrativos, necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto 

do contrato. 

 

25) DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO 
25.1. O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas 

das Leis 10.520/02 e 8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do 

Contrato Anexo V deste Edital. 
25.2. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega 

do objeto e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja 

cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das 

irregularidades apontadas. 
25.3. A entrega será realizada ao Servidor da Secretaria de Responsável que receber o 

material, que realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do 

Edital. 
25.4. A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de 

Responsável. 
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25.5. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à 

contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 
 

26) REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO 
26.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

27) RESCISÃO 
27.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas na Lei nº 8.666/93. 

27.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos 

casos enumerados na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. 

27.3. Quando a rescisão ocorrer com base com base no Art. 78, I a XI, da Lei nº 8.666/93, 

sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido.  

27.4. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses 

previstas no Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

 

28) DAS PENALIDADES 
28.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 

8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no 

Art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em Processo 

Administrativo. 

28.2. Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a 

seguinte sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções 

civis e criminais, após o prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o 

contraditório. 
28.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e 

descredenciamento no Cadastro Único de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 

Malhada de Pedras, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando: 
a) Não celebrar o contrato; 

b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento na execução do objeto; 

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 343

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



 
 

 

Pregão Eletrônico n° 002-04/2022. Pág. 28 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

e) Não mantiver a proposta de preço; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo, desacato à Pregoeira e aos participantes do certame; 

h) Cometer fraude fiscal; 

i) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências 

deste Edital; 

j) Entregar produto em desacordo com a nomenclatura do produto e o nome do fabricante 

contidos na proposta; 

k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam. 

28.4. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas 

as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de 

sanções civis e criminais, após o prévio Processo Administrativo, garantida a ampla 

defesa e o contraditório: 

28.4.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

28.4.2. Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos 

prazos abaixo definidos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 

05 (cinco) dias, desistência na entrega do material; 

b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos 

objeto do contrato; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota 

de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 

fornecimento dos produtos; 

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho 

ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos 

objeto do contrato. 

28.4.3. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do 

contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal; 

b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do 

prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 

estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 
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d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia 

comunicação à administração: multa de 10% a 20%; 

e) adulterar ou alterar substâncias e características física, química ou biológica dos 

produtos objeto do contrato: multa de 20%; 

f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, do produtos objeto do contrato 

falsificado, furtado, deteriorado, ou danificado: multa de 20%; 

g) entregar os produtos objeto do contrato que cause dano à saúde, tais como infecções, 

intoxicações, devidamente comprovada: multa de até 20%. 

28.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas. 

28.6. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 

Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 

contratações no âmbito do município até o comprimento de penalidades que lhe foi 

imposta. 

28.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública 

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada. 

28.8. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 

(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após 

prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 

cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Administração. 

28.9. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado 

deverá recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, 

ou responderá pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente. 

28.10. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e 

depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 

Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato. 
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28.11. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e 

o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

28.12. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 

vista do processo. 

 

29) DOS ANEXOS 
29.1. Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:  

a) Anexo I - Proposta de Preços; 

b) Anexo II - Modelo de Procuração (credencial); 

c) Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação; 

d) Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor; 

e) Anexo V - Minuta de Contrato; 

f) Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 

g) Anexo VII - Termo de Referência. 

 

30) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
30.1. As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
30.2. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a 

Pregoeira, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à 

divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

30.3. A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, 

procedendo o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, 

bem como promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação 

que deveria constar originariamente da proposta. 
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30.4. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente 

formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura 

do procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 
30.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro 

da Comarca de Malhada de Pedras, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

30.6. Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no 

site: www.licitacoes-e.com.br. 

30.7. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

30.8. Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão 

publicados no Diário Oficial do Município. 

30.9. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. 

30.10. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 

até 01 (um) dia útil à data fixada para o recebimento das propostas. 

30.11. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

30.12. Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário 

de expediente comercial (08h às 12h), junto ao Setor de Licitações e Contratos ou através 

do endereço: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com, sendo que o licitante, deve entrar 

em contato com a Pregoeira através do telefone (77) 3449-2120 para confirmação do 

recebimento do e-mail. 

30.13. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com 

observância da legislação em vigor, Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93, Lei Complementar 

nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 10.024/2019 e demais normas e 

redações aplicáveis. 

 

31) FORO 
31.1. As partes elegem o Foro da cidade de Malhada de Pedras, que prevalecerá sobre 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa. 
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Malhada de Pedras, 05 de Abril de 2022. 
 
 
Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-04/2022 
ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

FORNECEDOR:  CNPJ:  
ENDEREÇO:  CEP:  
MUNICÍPIO:  ESTADO:  
DATA:  EMAIL:  TEL.:  
 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

LOTE.... 
      
VALOR DO LOTE R$ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-04/2022 
ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO 
CERTAME 

 

 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)...................., 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cédula de Identidade n°.............., 

inscrito no CPF sob n°........, residente e domiciliado na, como nosso mandatário, a quem 

outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento 

licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir 

deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, 

firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, etc). 

 

 

 

 ___________________,____ de ____________ de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-04/2022 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. 

 

___________________,____ de ____________ de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-04/2022 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
 

 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no Art. 7°, XXXIII, 

da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei n° 8.666/93, que não 

empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

 

( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

___________________,____ de ____________ de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-04/2022 
ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO Nº 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS E ...................................................................... 
 

O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede 

na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrito no 

CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o 

Sr. Carlos Roberto Santos da Silva, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa 

_______________________________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no 

CNPJ nº ............................, com sede na .................................., Bahia, representado 

neste ato pelo(a) o(a) Sr.(a)........................., aqui denominada CONTRATADA, com base 

nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores 

alterações, Lei nº 10.520/02, e no Pregão Eletrônico nº 002-04/2022, resolvem celebrar 

o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios e Materiais de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, conforme especificações constantes no Edital da Licitação na Modalidade 

Pregão Eletrônico nº 002-04/2022 e seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente 

contrato é de Fornecimento de Materiais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é 

de R$ ....................... (...........................................................), devendo o pagamento 

ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e Recibo, após a Secretaria Responsável 

atestar a entrega dos produtos. 
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CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 

09 (nove) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento. 

Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, do Edital, são estimativos 

e representam a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do 

contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para 

pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir 

especificada: 

 
Unidade Orçamentária: 020101 – Gabinete do Prefeito 

Projeto/Atividade: 2.004 – Manutenção e Desenvolvimento das Ações do Gabinete do Prefeito 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

Unidade Orçamentária: 040101 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Projeto/Atividade: 2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

Unidade Orçamentária: 060101 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Projeto/Atividade: 2.017 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

Unidade Orçamentária: 090101 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente 

Projeto/Atividade: 2.026 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

Unidade Orçamentária: 100101 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

Projeto/Atividade: 2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 

Unidade Orçamentária: 050101 – Secretaria Municipal de Educação 

Projeto/Atividade: 2.011 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 

Projeto/Atividade: 2.014 – Manutenção do Desenvolvimento das Ações da Educação Infantil 

Projeto/Atividade: 2.130 – Desenvolvimento das Atividades da Educação Básica 

Projeto/Atividade: 2.134 – Manutenção das Ações da Educação Básica 

Projeto/Atividade: 2.012 – Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 

Unidade Orçamentária: 070101 – Secretaria Municipal de Saúde 

Projeto/Atividade: 2.019 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 

Projeto/Atividade: 2.067 – Gestão das Ações de Atenção Primária 

Projeto/Atividade: 2.069 – Gestão das Ações da Atenção Especializada 
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Projeto/Atividade: 2.100 – Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 

Projeto/Atividade: 2.145 – Manter e Implementar as Ações de Vigilância, Prevenção e Combate ao Covid-19 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 

Unidade Orçamentária: 080101 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Projeto/Atividade: 2.022 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 

Projeto/Atividade: 2.023 – Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar 

Projeto/Atividade: 2.071 – SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 

Projeto/Atividade: 2.074 – Programa Bolsa Família – IGD 

Projeto/Atividade: 2.136 – Programa de Assistência Social e Comunitária 

Projeto/Atividade: 2.137 – Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS 

Projeto/Atividade: 2.138 – Ações do IGD SUAS 

Projeto/Atividade: 2.146 – Programa Primeira Infância no SUAS 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de 

duração do contrato, indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de 

acordo com o valor correspondente. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de 

qualquer das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções 

cabíveis e multa equivalente estipuladas no instrumento convocatório (Das Penalidades). 

 

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato 

enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da 

Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 

CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, 

sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, 

além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do 

presente contrato dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos 

previstos na legislação brasileira. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 

independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 002-04/2022, seus 

Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será 

a Lei nº 8.666/93, inclusive nos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações: 
Obrigações da Contratante: 
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume; 

b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 

contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas; 

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de 

preços da contratada. 

Obrigações da Contratada: 
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os 

interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no 

ato convocatório; 

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer 

irregularidade constatada; 

c) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. 

Obs.: A Montagem/Instalação dos Equipamentos no local que serão destinados é de 

responsabilidade da empresa contratada que fornecê-los. 

d) Atender todas as Ordens de Fornecimento, não podendo em hipótese alguma a 

empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento: 

e) Paralisação por falta de pagamento; 

f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93; 
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g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à 

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de 

outras; 

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista 

no Art. 77, da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61, da Lei nº 8.666/93, o presente 

contrato refere-se ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 002-04/2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, fica 

designado o Sr. ...............................................,   ocupante   do   cargo   

...........................................,   como   representante   da Contratante para Gestão e 

Fiscalização do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Malhada de 

Pedras, para dirimir qualquer dúvida. 

 

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 

 

Malhada de Pedras, ......... de ..................... de 20...... 

 

___________________________________________ 

Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito 
 

______________________________________ 

Empresa Contratada  
 

Testemunhas: 
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CPF: 

 

CPF:  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-04/2022 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 002-04/2022, declaro, sob as 

penas da lei, que a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 

123/2006, em especial quanto ao seu Art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento 

favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007. 

 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do Art. 3°, § 4°, da 

Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de 

eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 

regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

 

 

___________________,____ de ____________ de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 

 

 

OBSERVAÇÃO: 
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura 

da sessão quando do credenciamento dos licitantes. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-04/2022 
ANEXO VII 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

LOTE 1 

1 1.200 KG ARROZ BRANCO tipo I, não parboilizado, polido, classe longo 
fina, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem 
plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1 kg em 
plástico atóxico, termosoldado. Isento de mofo, de odores 
estranhos e de substâncias nocivas (Não apresentar manchas 
escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor 
ardido). Selecionados eletronicamente grão em grão. A 
embalagem secundária deve ser fardo termo soldado, resistente, 
suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando 
peso líquido de 30 Kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a 
partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

R$ 5,01 R$ 6.012,00 

2 2.500 KG ARROZ SUBGRUPO PARBOLIZADO, polido, classe longo fino 1 
de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem 
plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1 kg em 
plástico atóxico, termosoldado. Isento de mofo, de odores 
estranhos e de substâncias nocivas (Não apresentar manchas 
escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor 
ardido). Selecionados eletronicamente grão em grão. A 
embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, 
suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando 
peso líquido de 30 Kg. Validade: mínima de 03 meses a contar a 
partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

R$ 4,85 R$ 
12.125,00 

3 500 KG ARROZ INTEGRAL, polido, integral, classe longo fino 1 de 
procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica 
resistente, transparente, incolor, capacidade de 1 kg em plástico 
atóxico, termosoldado. Isento de mofo, de odores estranhos e de 
substâncias nocivas (Não apresentar manchas escuras, brancas, 
avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). 
Selecionados eletronicamente grão em grão. A embalagem 
secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o 
transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 
30 Kg. Validade: mínima de 03 meses a contar a partir da data de 
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes do vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

R$ 6,31 R$ 3.155,00 

4 1.200 KG FARINHA DE MANDIOCA – Apresentação crua, tipo grupo seca, 
subgrupo fina, tipo classe branca. Com o prazo mínimo de 
validade de 6 meses a partir da entrega. Embalagem plástica 
transparente, com identificação da data de fabricação e validade. 
Pacote com 1kg. 

R$ 5,48 R$ 6.576,00 

5 500 KG FEIJAO ANDU – isento de matéria terrosa, de parasitos ,de 
detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, 
chocos, imaturos, manchados, chuvados, morfados e 
carunchados, que prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção de ultima safra, contendo 01 Kg de peso liquido.  

R$ 7,83 R$ 3.915,00 

6 200 KG FEIJÃO BRANCO – TIPO FRADINHO – contendo 01 Kg de peso 
liquido.  

R$ 7,83 R$ 1.566,00 

7 2.500 KG FEIJÃO CARIOQUINHA – tipo 1, classe carioquinha, umidade 
15% - cocção máxima 40 min. Sem presença de grãos 
carunchados, mofados e torrados. Com no prazo mínimo de 
validade de 6 meses. Embalagem plástica transparente, com 
identificação da data de fabricação e validade. Pacote de 01 Kg. 

R$ 8,40 R$ 
21.000,00 
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8 1.200 KG FEIJAO PRETO – tipo 1, umidade 15% - cocção máxima 40 min. 
Sem presença de grãos carunchados, mofados e torrados. Com 
no prazo mínimo de validade de 6 meses. Embalagem plástica 
transparente, com identificação da data de fabricação e validade. 
Pacote de 01 Kg. 

R$ 9,88 R$ 
11.856,00 

9 1.000 KG FEIJÃO CATADOR – isento de matéria terrosa, de parasitos, de 
detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos, ardidos, brotados, 
chocos, imaturos, manchados, chuvados, morfados e 
carunchados, que prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção de última safra, contendo 01 Kg de peso liquido. 

R$ 6,86 R$ 6.860,00 

10 4.000 KG AÇÚCAR - Sacarose de cana de açúcar aspecto granuloso fino a 
médio de procedência nacional, ser de safra  
corrente. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e 
substâncias nocivas. Embalagem primária em  
pacote de 1 kg, transparente, em plástico  

R$ 4,86 R$ 
19.440,00 

11 500 KG AÇÚCAR REFINADO - Obtido da cana de açúcar, refinado, ser de 
safra corrente. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e 
substâncias nocivas. Embalagem primária em pacote de 1 kg, 
transparente, em plástico  

R$ 7,83 R$ 3.915,00 

12 100 KG AÇÚCAR MASCAVO - Com coloração própria e uniforme, em 
embalgem plástica transparente, lacrada e atóxica de 01 kg.  

R$ 11,06 R$ 1.106,00 

13 300 UNID ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, à base de stévia, Embalagem: 
Frasco com 80 ml. 

R$ 6,68 R$ 2.004,00 

14 200 UNID ADOÇANTE EM PÓ, a base de Aspartame, em saches de 0,8g, R$ 1,50 R$ 300,00 

15 4.000 UNID CAFÉ em pó, selo ABIC embalagem aluminada, pcts com 250 gr. R$ 8,23 R$ 
32.920,00 

16 500 UNID CAFÉ SOLÚVEL - Granulado, sem conservantes ou outros 
aditivos, embalagens com 200 gramas.  

R$ 10,16 R$ 5.080,00 

17 1.500 UNID ÓLEO DE SOJA: Alimentício. Produto refinado e de acordo com 
os padrões legais. Deverá conter vitamina E, e ser acondicionado 
em embalagem plásticas de 900 ml, validade mínima de 04 
meses, e fabricação de até 30 dias da entrega. 

R$ 13,46 R$ 
20.190,00 

18 800 UNID ÓLEO DE MILHO: Alimentício. Produto refinado e de acordo com 
os padrões legais. Deverá conter vitamina E, e ser acondicionado 
em embalagem plásticas de 900 ml, validade mínima de 04 
meses, e fabricação de até 30 dias da entrega. 

R$ 16,50 R$ 
13.200,00 

19 300 UNID ÓLEO DE GIRASSOL - Alimentício. Produto refinado e de acordo 
com os padrões legais. Deverá conter vitamina E, e ser 
acondicionado em embalagem plásticas de 900 ml, validade 
mínima de 04 meses, e fabricação de até 30 dias da entrega. 

R$ 17,71 R$ 5.313,00 

20 5.000 UNID EXTRATO DE TOMATE - concentrado; contendo ingredientes 
tomate e açúcar, isento de sujidades e fermentação. Embalagem 
190 gramas; Validade mínima de 12 meses a contar a partir da 
data de entrega. 

R$ 2,76 R$ 
13.800,00 

21 1.000 UNID MACARRÃO ESPAGUETE Nº 2-  Procedência nacional, Nº 2, 
isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e 
cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem 
tipo sacos de polietileno, termossoldada, transparentes, atóxicos e 
resistentes, contendo 500g. Embalagem secundário fardo, 
resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, 
com capacidade totalizando peso líquido de 10 Kg. Prazo mínimo 
de validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 

R$ 3,73 R$ 3.730,00 

22 500 UNID MACARRÃO PARAFUSO com ovos, procedência nacional, isento 
de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de 
odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo 
sacos de polietileno, termos soldada, transparentes, atóxicos e 
resistentes, contendo 500g. Embalagem secundária fardo, 
resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, 
com capacidade totalizando peso líquido de 10 Kg. Prazo mínimo 
de validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 

R$ 3,63 R$ 1.815,00 
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23 500 UNID MACARRÃO CONCHA - PACOTE DE 500 GRAMAS -  Cor 
amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, 
ovos, e demais substâncias permitidas, isenta de corantes 
artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, 
Embalagem em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos 
não violados, resistentes que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante 

R$ 3,93 R$ 1.965,00 

24 200 UNID MASSA PARA LASANHA - Macarrão próprio para lasanha pré-
cozida, pacote transparente polietileno atóxico, resistente, 
Embalagem de 500 gramas. 

R$ 5,63 R$ 1.126,00 

25 800   MACARRÃO INSTANTÂNEO - De trigo enriquecido com ferro e 
acído fólico de potássio,gordura vegetal,sal e corantes naturais, 
sabores diversos, validade mínima 09 meses a contar da data de 
entrega. 

R$ 1,50 R$ 1.200,00 

26 200 UNID MACARRÃO INTEGRAL - PACOTE COM 500 GRAMAS -  
Macarrão com teor de umidade de massa seca; base da massa 
fatinha de trigo, tipo INTEGRAL, apresentação espaguete. isenta 
de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade 
máxima 13%, Embalagem em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante 

R$ 4,73 R$ 946,00 

27 400 UNID CATCHUP – tradicional embalagem com 390gramas.. R$ 5,93 R$ 2.372,00 

28 300 PACT MAIONESE – tradicional. Embalagem com 500 gramas R$ 8,53 R$ 2.559,00 

29 200 UNID MOSTARDA - Tradicional, embalagem com 400 gramas.  R$ 7,26 R$ 1.452,00 

30 500 UNID ERVILHA ingredientes: ervilha, água, e sal, sem conservantes. 
Embalagem longa vida, deve estar intacta, resistente, vedada 
hermeticamente, com peso líquido de 300g.  Prazo de validade 
mínimo 02 anos a contar a partir da data de entrega. 

R$ 2,60 R$ 1.300,00 

31 500 UNID MILHO VERDE ingredientes: milho, água, e sal, sem 
conservantes. Embalagem longa vida, deve estar intacta, 
resistente, vedada hermeticamente, com peso líquido de 300g, . 
Prazo de validade mínimo 02 anos a contar a partir da data de 
entrega. 

R$ 3,33 R$ 1.665,00 

32 1000 UNID MILHO CANJICADO - Amarelo tipo I, embalagem de 500gr, fardo 
com 10 kg. Validade mínima de 12 a contar da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 

R$ 3,40 R$ 3.400,00 

33 150 KG SAL REFINADO IODADO – Embalagem de 01 Kg. Produto 
composto de cloreto de sódio cristalizado extraído de fontes 
naturais, adicionado de iodo. 

R$ 1,00 R$ 150,00 

34 300 UND VINAGRE - em embalagem com no mínimo 500 ml.  R$ 3,13 R$ 939,00 

35 500 UNID PROTEINA TEXTEURIZADA DE SOJA - Branca características 
técnicas: Proteína Texturizada de Soja. Deve ser obtida a partir de 
grãos de soja limpos e submetidos a processo tecnológico 
adequado, deve apresentar cor, odor e sabor característico, deve 
estar livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: deve estar 
acondicionada em sacos plásticos bem vedados, com peso líquido 
de 400g, Prazo de validade mínimo 06 meses a partir da data de 
entrega. 

R$ 8,50 R$ 4.250,00 

36 1.000 KG FUBÁ DE MILHO Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não, deverão ser fabricados a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Não 
poderão estar úmidos ou rançosos. Com o rendimento mínimo 
após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção - 
embalagem 1 kg. O produto deverá ter validade mínima de 08 
meses. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 
45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega. 

R$ 5,43 R$ 5.430,00 

37 1.000 KG MILHO EM FLOCÃO: Farinha de milho flocada sem sal, pcts 
500g, Floção. Rico em ferro e ácido fólico, que mantém o sabor 
característico do milho. O Ferro como principal constituinte 
sanguíneo, em carência promove anemia e interfere na absorção 
de outros nutrientes. O ácido fólico (vitamina B9), atua na 
prevenção de má formação fetal, auxilia no metabolismo e na 
produção das hemácias sanguíneas. 

R$ 2,60 R$ 2.600,00 
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38 1.000 KG AMIDO DE MILHO - embalagem de 500 gramas, ou 1 kg. 
Validade mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. Não 
Contêm Glúten. 

R$ 11,16 R$ 
11.160,00 

39 1.000 KG FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO com 
fermento - EMBALAGEM DE 1 Kg - produto obtido do trigo moído, 
limpo. Especial, Tipo 1, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9). Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de fábrica. A embalagem 
deve estar intacta e prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 
da data de entrega 

R$ 6,53 R$ 6.530,00 

40 200 UNID FARINHA DE ROSCA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, sal, açúcar e fermento biológico. Embalagem com 500 
gramas.  

R$ 7,56 R$ 1.512,00 

41 200 UNID FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA - Farofa pronta com 
embalagem de 500 gramas. 

R$ 5,15 R$ 1.030,00 

42 100 UNID FARINHA LÁCTEA - Cereal preparado, aspecto físico de farinha, 
uso nutricional, aplicação infantil. Validade: mínima de 9 meses a 
partir da data de fabricação. Embalagens 500gr em caixas. 

R$ 15,16 R$ 1.516,00 

43 200 PACT CEREAL INFANTIL, TIPO MUCILON - Sabor Cereais ou milho; 
Contem glúten e trações derivadas do leite. Embalagem atóxica, 
com no mínio 400 gramas; Prazo de validade mínino de 06 meses 
a contar da data da entrega.  

R$ 14,13 R$ 2.826,00 

44 300 UNID FERMENTO QUÍMICO -  em pó – característica técnicas: fermento 
químico em pó, para confecção de bolos, isento de mofo e 
qualquer substancias nociva. Embalagem: pote plástico em 
polietileno de alta densidade,  com tampa de  rosca em polietileno 
de alta densidade, contendo 100g do produto. Prazo de validade 
03 meses a contar a partir da data de entrega.  

R$ 3,43 R$ 1.029,00 

45 1.000 UNID MANTEIGA de 1° Qualidade Embalagem para 500g, e 
devidamente identificada com tabela nutricional. 

R$ 7,50 R$ 7.500,00 

46 2.000 UNID ACHOCOLATADO - em pó instantâneo, enriquecido com 
vitaminas. Não conter glúten. Aparência pó homogêneo sabor e 
cheiros próprios. Embalagem: em sacos de polietileno atóxico, 
contendo 400 gramas. Validade: mínima de 12 meses a contar a 
partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

R$ 7,90 R$ 
15.800,00 

47 300 UNID ACHOCOLATADO - Sem Açúcar Específico para Diabéticos. Em 
pó instantâneo, enriquecido com vitaminas. Não conter glúten. 
Aparência pó homogêneo sabor e cheiros próprios. Embalagem: 
em sacos de polietileno atóxico, contendo 400 gramas. Validade: 
mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas 

R$ 8,73 R$ 2.619,00 

48 3.000 PACT BISCOITO SALGADO - Tipo Cream - Cracker. Produzido a partir 
de matérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria 
terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa 
bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos 
produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens 
plásticas internas de 400g. Validade: mínima de 10 meses a 
contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade 
e embalagens danificadas. 

R$ 4,70 R$ 
14.100,00 

49 2.000 PACT BISCOITO SALGADO INTEGRAL - deverá ser fabricado a partir 
de matérias primas são e limpas, não devem estar mal assados ou 
com caracteres organolépticos anormais. Ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de 
trigo, açúcar, extrato de malte, sal, glicose, soro de leite, fermentos 
químicos: bicabornato de amônio, bicabornato de sódio e fosfato 
monocíclico, estabilizante lecitina de soja. Embalagem: devem 
estar acondicionados em embalagem primária plástica, 
transparente, envoltos por embalagem secundária de polietileno 
metalizado, atóxico, resistente, lacrado, contendo 400g. Prazo de 
validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega. 

R$ 6,46 R$ 
12.920,00 

50 1.500 PACT BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA. Produzido a partir de 
matérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria 
terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa 
bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos 
produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens 
plásticas internas de 400g. Validade: mínima de 10 meses a 
contar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de 

R$ 6,56 R$ 9.840,00 
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alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

51 2.000 PACT BISCOITO ROSQUINHA -  Produzido a partir de matérias-primas 
sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e 
detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem 
recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, 
cheiro e sabor próprios. Embalagens plásticas internas de 400g, 
Validade: mínima de 10 meses a contar da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 

R$ 5,38 R$ 
10.760,00 

52 1.000 PACT BISCOITO COCO - Produzido a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos 
animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, 
sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e 
sabor próprios. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: 
mínima de 10 meses a contar a partir da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 

R$ 5,65 R$ 5.650,00 

53 1.000 PACT BISCOITO MARIA Produzido a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos 
animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, 
sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e 
sabor próprios. Embalagens plásticas internas de 400g, Validade: 
mínima de 10 meses a contar a partir da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 

R$ 5,60 R$ 5.600,00 

54 200 PACT BISCOITO DOCE TIPO WAFFER - Sabores variados, 
empacotados e plástico atóxico, termosselado, isento de bolores 
ou substâncias nocivas. Pacotes com aproximadamente 140 
gramas com prazo de validade mínimo de 06 meses a contra do 
prazo de entrega.  

R$ 2,73 R$ 546,00 

55 200 UNID BISCOITO RECHEADO - Sabores variados, empacotados e 
plástico atóxico, termosselado, isento de bolores ou substâncias 
nocivas. Pacotes com aproximadamente 130 gramas com prazo 
de validade mínimo de 06 meses a contra do prazo de entrega.  

R$ 2,81 R$ 562,00 

56 800 PACT BISCOITO AVOADOR - Biscoito de polvilho, tradicional, salgado, 
assado, acondicionados em pacotes transparentes de 200 
gramas. Deverá conter rótulo com data de fabricação e apresnetar 
validade mínina de 120 dias a contar da data de entrega no local 
solicitado.  

R$ 7,06 R$ 5.648,00 

57 500 PACT BISCOITO AVOADOR - Biscoito de polvilho, tradicional, salgado, 
assado, acondicionados em pacotes transparentes de 90 gramas. 
Deverá conter rótulo com data de fabricação e apresnetar validade 
mínina de 120 dias a contar da data de entrega no local solicitado.  

R$ 4,83 R$ 2.415,00 

58 1.500 KG POLVILHO DOCE - Fabricdo a partir de matérias primas sãs e 
limpas; Embalagem atóxica, resistente e vedada, peso líquido 01 
kg. Prazo de validade não inferior a 06 meses da data de entrega. 

R$ 7,83 R$ 
11.745,00 

59 300 PACT TAPIOCA HIDRATADA - Massa pronta para goma de mandioca/ 
(tapioca de frigideira), sem sal, não contém glúten, Modo de 
conservação: Mantenha em local fresco, seco e inodoro. Depois 
de aberto conserve em geladeira; Embalagens de 500g. 

R$ 5,50 R$ 1.650,00 

60 200 UNID GRANOLA - Composta com um mix de cereais (hidratados e 
desidratados). Embalagem de 500ml.  

R$ 9,83 R$ 1.966,00 

61 100 UNID PASTA DE AMENDOIM - Creme feito de amendoim torrados e 
moídos, embalagem de 450 gramas.  

R$ 15,00 R$ 1.500,00 

62 300 PACT MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, sabores variados, 
embalagem de 450g. sabores: coco, laranja, fubá, baunilha, limão 
e chocolate. 

R$ 4,46 R$ 1.338,00 

63 300 PACT MISTURA PREPARADA PARA PÃO DE QUEIJO, sabor original, 
peso liquido 01 Kg. 

R$ 13,46 R$ 4.038,00 

64 300 KG AMENDOIM – descascado, inteiro e torrado, tipo único, produzido 
com grãos selecionados, tipo 1, são isentos de sujidades. 
Embalagem atóxica transparente de 500g. 

R$ 9,13 R$ 2.739,00 
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65 1.500 KG AMENDOIM COM CASCA, de primeira qualidade, sem presença 
de terra ou micro-organismo. Apresentando se íntegros, sem 
brotos, manchas bolores ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra 
aderente à casca de resíduos de fertilizante. Isento de umidade 
externa anormal. De colheita recente. Seguir normas técnicas 
especiais descrito na resolução CNNPA nº 12/78. Embalagem a 
granel de 25kg. 

R$ 177,66 R$ 
266.490,00 

66 300 UND COCO RALADO produto alimentício desidratado contendo entre 
os ingredientes: polpa de coco desidratada e parcialmente 
desengordurara. Deve apresentar cor, cheiro e sabor 
característico. Ausente de sujidades, parasitas. Embalagem: 
plástica, integra atóxica, contendo 100g,. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

R$ 2,93 R$ 879,00 

67 300 UNID CHOCOLATE GRANULADO -Granulado de chocolate, açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, 
estabilizantes lecitina de soja e monoglicerideos de ácidos graxos, 
sal, antiumectante talco, xarope de glicose, conservante sarbato 
de potássio e aromatizante. não contém glúten. Embalagem com 
500 gramas.  

R$ 5,63 R$ 1.689,00 

68 300 UNID BATATA PALHA -  Batata, gordura vegetal e sal. Não contém 
glúten, Pacote com 200 gramas. 

R$ 5,96 R$ 1.788,00 

69 300 UNID BATATA PALHA -  Batata, gordura vegetal e sal. Não contém 
glúten, Pacote com 500 gramas. 

R$ 11,50 R$ 3.450,00 

70 300 PACT MILHO DE PIPOCA embalados em plástico atóxico, transparente 
e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores 
estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária deverá 
declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, 
prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. 
500g cada pcts. 

R$ 3,56 R$ 1.068,00 

71 500 UNID CREME DE LEITE (Creme de leite - Embalagem 200g) Creme de 
leite UHT, sabor suave, consistência firme, embalagem cartonada, 
não amassada, contendo 200g de peso líquido. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. Validade mínima a contar da 
data de entrega: 6 meses. 

R$ 3,23 R$ 1.615,00 

72 500 UNID AZEITE DE OLIVA, extra virgem, de boa qualidade, embalagem 
contendo 500 ml, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e capacidade. Prazo de validade 
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

R$ 20,00 R$ 
10.000,00 

73 100 UNID PALMITO - Em conserva, embalgem não inferior a 300 gramas, 
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e capacidade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) 
meses a partir data de entrega. 

R$ 11,66 R$ 1.166,00 

74 500 SACHE AZEITONA EM CONSERVA – Azeitonas, COM CAROÇO, em 
conservas, embalagens transparentes com aproximadamente 500 
g. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e 
endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, 
número do registro no órgão competente. 

R$ 5,43 R$ 2.715,00 

75 200 SACHE AZEITONA EM CONSERVA – Azeitonas, SEM CAROÇO, em 
conservas, embalagens transparentes com aproximadamente 500 
g. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e 
endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, 
número do registro no órgão competente. 

R$ 5,83 R$ 1.166,00 

76 100 SACHE AZEITONA EM CONSERVA – Azeitonas, PRETA,com ou sem 
caroço, em conservas, embalagens transparentes com 
aproximadamente 500 g. A embalagem primária deverá declarar a 
marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de 
validade, lote, número do registro no órgão competente. 

R$ 7,06 R$ 706,00 

77 300 UNID AVEIA - em flocos finos de 1ª qualidade, em caixa de 500g. Isenta 
de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada 
em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente 
vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de 
entrega. 

R$ 5,30 R$ 1.590,00 

78 1500 UNID LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, Leite UHT integral. Embalagem 
longa vida contendo 01 litro, recipiente tipo tetra pack, 
impermeável a germes e ao ar, com identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de validade de no mínimo 30 dias. 

R$ 5,93 R$ 8.895,00 
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79 1.500 UNID LEITE EM PÓ, Leite em pó integral, obtido por desidratação do   
de vaca integral e apto para a alimentação humana, mediante 
processos tecnológicos adequados. Embalagem 200g,. O produto 
deverá ter validade mínima de 08 meses. O produto não poderá 
ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da 
data de entrega. Não contém Glúten. 

R$ 7,06 R$ 
10.590,00 

80 1.500 UNID LEITE EM PÓ, Leite em pó integral, obtido por desidratação do   
de vaca integral e apto para a alimentação humana, mediante 
processos tecnológicos adequados. Embalagem 800g,. O produto 
deverá ter validade mínima de 08 meses. O produto não poderá 
ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da 
data de entrega. Não contém Glúten. 

R$ 29,21 R$ 
43.815,00 

81 1.500 UNID LEITE EM PÓ, Leite em pó DESNATADO, obtido por desidratação 
do leite de vaca desnatado e apto para a alimentação humana, 
mediante processos tecnológicos adequados, adicionado de 
lecitina de soja como emulsificante, e com a composição 
centesimal de 26g de proteína, 38g de carboidratos e 26g de 
lipídeos. Devendo ter boa solubilidade - embalagem 200g. O 
produto deverá ter validade mínima de 08 meses. O produto não 
poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) 
dias da data de entrega. Não contém Glúten. 

R$ 8,16 R$ 
12.240,00 

82 300 UNID LEITE SEM LACTOSE EM PÓ - Fórmula infantil isenta de lactose, 
à base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina (única 
fonte de carboidratos); PRODUTOS DE REFERÊNCIA: APTAMIL 
E NAN. LATA DE 400G 

R$ 32,30 R$ 9.690,00 

83 500 UNID LEITE DE COCO conteúdo: 200 ml, fardo com. Não Contêm 
Glúten 

R$ 2,90 R$ 1.450,00 

84 500 UND LEITE CONDENSADO  - Embalagem 395g sabor suave, 
consistência firme, embalagem cartonada, não amassada. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto. Validade mínima a 
contar da data de entrega: 6 meses. 

R$ 5,40 R$ 2.700,00 

85 80 CX CHÁ - Com sabaores diversos, caixas com 25 saquinhos para 
infusão; Deverá contér informações nutricionais na embalagem; 
Data de validade mínina 06 meses a contar da data da entrega.  

R$ 3,45 R$ 276,00 

86 500 LATA SARDINHA EM LATA – Embalagem de 130 gramas, conservada 
em molho.  

R$ 5,38 R$ 2.690,00 

87 300 LATA ATUM RALADO EM LATA - Embalagem de 140 gramas, ralado e 
conservado em molho.  

R$ 8,81 R$ 2.643,00 

88 200 UNID GOIABADA Ingrediente goiabada e açúcar. Peso Liq: 500 gramas 
a unidade.  

R$ 7,00 R$ 1.400,00 

89 100 UNID DOCE DE LEITE - Cremoso e pastoso. Peso Liq: Embalagem 
contendo 500 gr.  

R$ 6,38 R$ 638,00 

90 180 KG QUEIJO PARMESAO – Ralado, contendo no mínimo 50 gramas R$ 5,13 R$ 923,40 

91 300 UNID GELATINA EM PÓ - Em sabores diversos, com aromatizantes; 
Necessário rotulagem nutricional, Prazo de validade mínino 06 
meses a contar da data da entrega. Emalagens com 20 gramas. 

R$ 1,58 R$ 474,00 

92 200 UNID RAPADURA - Derivada do açúcar, moldada em formato de blocos 
com peso aproimado de 01 kg.   

R$ 11,96 R$ 2.392,00 

93 500 DZS OVOS DE GALINHA – branco, médio, classe A, tipo 03, grande. 
Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, integro, sem 
manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor normais; 
acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. 
Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às 
exigências do regulamento interno de inspeção de produtos de 
origem animal – RISPOA Resolução Nº 05 de 05/07/1991. 

R$ 7,36 R$ 3.680,00 

94 500 LITRO IOGURTE – 01 litro sabor pêssego/morango e ameixa, elaborado 
com fermentos lácteos. Conservado entre 01 e 10 graus 
centígrados. Validade mínima de 04 dias a contar da data de 
entrega, isento de estufamento, mofo, sem precipitação, 
acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxico, 
contendo 01 litro. Contendo na embalagem a identificação do 
produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso, 
líquido e selo de inspeção do órgão competente. Preço por litro. 

R$ 13,10 R$ 6.550,00 

95 800 UNID IOGURTE – BEBIDA LÁCTEA, com polpa de fruta, em sabores 
diversos – Embalagem de 150 ml ou 200 ml. Prazo de validade de 
no mínimo 45 dias a partir da entrega do produto. 

R$ 2,50 R$ 2.000,00 

96 1000 KG POLPA DE FRUTAS – abacaxi, caju, goiaba, maracugina, manga, 
acerola. Embalagem de 01 kg congelada. 

R$ 31,33 R$ 
31.330,00 
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97 100 LATA AMEIXA EM CALDAS - Fruta inteiras conservadas em calda de 
água e açúcar, não contém glúten. Peso da lata: 400 gramas.  

R$ 14,50 R$ 1.450,00 

98 100 UNID GELEIA DE FRUTAS - De diversos sabores, acondionados em 
copos lacrados com tampa de metal, açúcar, acidulante ácido 
cítrico, estabilizante pectina e conservador sorbato de potássio; 
NÃO CONTÉM GLÚTEN; Peso líquido: 230 gramas.  

R$ 4,13 R$ 413,00 

99 300 FARDOS REFRIGERANTES – sabores variados (guaraná, Coca-Cola, 
Fanta (laranja e uva) acondicionado em garrafas “pet” com tampa 
de rosca, contendo 02 litros, Fardo com 06 unidades 

R$ 52,30 R$ 
15.690,00 

100 300 FARDOS REFRIGERANTES – sabores variados (guaraná, Coca-Cola, 
Fanta (laranja e uva) acondicionado em garrafas “pet” com tampa 
de rosca, contendo 01 litros, Fardo com 06 unidades 

R$ 33,20 R$ 9.960,00 

101 500 UNID SUCO CONCENTRADO (MARACUJÁ) – Suco concentrado, com 
aroma da fruta. Rendimento: 01 parte de concentrado para 2 a 5 
partes de água. Validade mínima de 06 meses, frascos contendo 
500 ml.  

R$ 5,00 R$ 2.500,00 

102 500 UNID SUCO CONCENTRADO (UVA)  - Suco concentrado, com aroma 
da fruta. Rendimento: 01 parte de concentrado para 2 a 5 partes 
de água. Validade mínima de 06 meses, frascos contendo 500 ml. 

R$ 5,00 R$ 2.500,00 

103 200 CX SUCO EM PÓ - Concentrado e em diversos sabores, caixa com 
15 envelopes de 25 gramas cada.  

R$ 21,00 R$ 4.200,00 

      TOTAL DO LOTE 1   R$ 
847.182,40 

      LOTE 2     

1 1200 KG LINGÜIÇA CALABRESA Defumada EMBALADA A VACUO de 
1ª qualidade deverá apresentar - se com aspecto, cor, cheiro e 
sabor característico. Livre de parasitas, micróbios e qualquer 
substância nociva. Embalagem: plástica, contendo a quantidade 
solicitada. Na embalagem deve conter as seguintes informações: 
identificação da empresa, peso, data de processamento e data de 
validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção 
estadual ou federal. Apresentar em anexo a proposta, documentos 
que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de 
acordo com a legislação vigente. 

R$ 24,88 R$ 
29.856,00 

2 500 KG LINGÜIÇA TOSCANA - Embalagem em filme PVC transparente, 
contendo identifição do produto, marca do fabricantem prazo de 
validade de 05 mese a contar do prazo da entrega.   

R$ 20,05 R$ 
10.025,00 

3 500 KG SALSICHA – Embutida, para cachorro quente, para preparação 
cozida, em estava de conservação e cor, cheiro e sabor 
característico. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância 
nociva. Embalagem: plástica, contendo a quantidade solicitada. 

R$ 10,45 R$ 5.225,00 

4 1200 KG FRANGO INTEIRO – resfriado. Embalagem intacta, na 
embalagem deverá constar data da fabricação, data de validade e 
número de lote do produto. Não deverá apresentar superfície 
úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes flácidas ou consistência 
anormal. Só serão aceitos produtos com a comprovação da 
inspeção SIF ou SIE e 6% de água. 

R$ 11,13 R$ 
13.356,00 

5 1000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO IN NATURA. limpo, 
provenientes de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. 
Deve apresentar livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto 
ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações. A 
embalagem deverá ser plástica atóxica, resistente, ser rotulada e 
contendo as seguintes informações: nome e endereço do 
abatedouro, contendo obrigatoriamente o registro no SIF, 
identificação completa do produto, a data de fabricação, prazo de 
validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, peso líquido. Pode ser congelado. 
Apresentar amostra e ficha técnica assinada pelo responsável 
técnico pelo estabelecimento. 

R$ 19,56 R$ 
19.560,00 

6 1200 KG COXAS SOBRECOXA –  de frango congelado, embalagem 
plástica individual transparente , contendo no mínimo 02 unidades 
de coxa e sobrecoxa, totalizando 01 kg, produto próprio para o 
consumo humano, e em  conformidade com a legislação em vigor. 
OBS. Sem acúmulo de líquidos em seu interior, sem penugens ou 
resto impróprios para o consumo humano, com identificação do 
produto, rótulo contendo a data de abate, fabricante, validade, 
temperatura de estocagem.  

R$ 14,00 R$ 
16.800,00 

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 367

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



 
 

 

Pregão Eletrônico n° 002-04/2022. Pág. 52 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

7 1200 KG COXINHA DA ASA - de frango congelado, OBS. Sem acúmulo de 
líquidos em seu interior, sem penugens ou resto impróprios para o 
consumo humano. Produto deverá ser transportado 
adequadamente. Deverá conter registro de inspeção – SIF OU 
SIE. 

R$ 19,96 R$ 
23.952,00 

8 300 KG PEIXE – tratado, em postas, sem escamas, congelado. Tipo 
tilápia. 

R$ 23,66 R$ 7.098,00 

9 50 KG BACALHAU -  Apresentação salgado e seco, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de sujidades, parasitas e larcas. 

R$ 119,66 R$ 5.983,00 

10 200 KG ALMÔNDEGA -  De carne bovina congelada, água, gordura 
bovina, cebola, aroma natural, farinha de rosca, sal, proteína 
animal de colágeno, alho, salsa, estabilizante tripolifosfato de 
sódio, aroma natural; Embalagem primária sacos plásticos de 
polietileno, contendo até 2kg. Prazo de validade, mínimo de 6 
meses. 

R$ 91,66 R$ 
18.332,00 

11 100 KG PEITO DE PERU - Carne mecanicamente separada de ave, não 
contém glúten: peças entregues fatiadas, acondicionada em 
embalagem térmica. 

R$ 53,13 R$ 5.313,00 

12 100 KG SALAME - Defumado, fatiado, embalagem em pacote plástico 01 
Kg 

R$ 68,33 R$ 6.833,00 

13 300 KG BACON – Toucinho defumado, preparado com carne curada de 
Suíno defumado, sem costela, quantidade máxima de gordura de 
40%. 

R$ 42,66 R$ 
12.798,00 

14 500 KG MORTADELA – comum de 1ª qualidade, resfriada, adicionado em 
embalagem adequada, de acordo com as normas da ANVISA. 

R$ 10,66 R$ 5.330,00 

15 450 KG QUEIJO MUSSARELA – Fatiado. Embalagem em pacote plástico 
01 Kg 

R$ 39,66 R$ 
17.847,00 

16 200 KG QUEIJO PRATO – Fatiado. Embalagem em pacote plástico 01 Kg R$ 44,33 R$ 8.866,00 

17 200   QUEIJO PARMESÃO – Fatiado. Embalagem em pacote plástico 
01 Kg 

R$ 43,83 R$ 8.766,00 

18 200 KG REQUEIJÃO CREMOSO – Embalagem de 200g. R$ 5,31 R$ 1.062,00 

19 450 KG APRESUNTADO FATIADO – produto de boa qualidade da 
emulsão de carnes (gado e porco), fatiado. Aspecto firme não 
pegajoso e sem manchas pardacentas ou enverdeadas 
acondicionadas em embalagens plásticas.  

R$ 23,00 R$ 
10.350,00 

      TOTAL DO LOTE 2   R$ 
227.352,00 

      LOTE 3     

1 3000 UNID BOLOS DIVERSOS – Bolos de sabores variados, obtidos a partir 
de matéria prima de primeira qualidade, a massa deve estar com 
boa aparência macia e aerada. Os produtos devem estar livres de 
sujidades ou qualquer outro tipo de contaminantes como fungos 
ou bolores. Embalados contendo etiqueta com peso, data de 
fabricação, validade e sabor. Aproximadamente 300 gramas a 
unidade, 

R$ 9,26 R$ 
27.780,00 

2 15.000 UNID PAO FRANCES – unidades de 50 gramas. Embalagem: 
acondicionado em sacolas plásticas claras. Rotulagem mínima 
exigida contendo data de fabricação. 

R$ 0,73 R$ 
10.950,00 

3 500 UNID PÃO DE FORMA BRANCO – Contendo 01 unidade com 
aproximandamente 400 gramas com quantidade não inferior a 20 
fatias 

R$ 6,36 R$ 3.180,00 

4 500 UNID PÃO DE FORMA INTEGRAL - Contendo 01 unidade de 
aproximadamente 400 gramas com quantidade não inferior a 20 
fatias.  

R$ 7,03 R$ 3.515,00 

5 5.000 UNID PAO PARA CACHORRO QUENTE: Unidades de 50 gramas  R$ 0,73 R$ 3.650,00 

6 500 UNID PÃO TIPO BISNAGA - Pacotes com bisnagas de 20 gramas cada. R$ 5,40 R$ 2.700,00 

7 500 PACT TORRADA - Torradas acondicionadas em emablagens atóxicas e 
termossolados com peso aproximado de 130 gramas. Validade 
mínina de 08 meses a contar da data da entrega.  

R$ 3,28 R$ 1.640,00 

8 300 PACT TORRADA INTEGRAL - Torradas acondicionadas em 
emablagens atóxicas e termossolados com peso aproximado de 
130 gramas. Validade mínina de 08 meses a contar da data da 
entrega.  

R$ 3,58 R$ 1.074,00 

      TOTAL DO LOTE 3   R$ 
54.489,00 

      LOTE 4     

1 10 KG AÇAFRÃO – aspectofísico pó 20 grs R$ 2,65 R$ 26,50 

Ano 11 - 06/04/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1334 - PÁGINA 368

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



 
 

 

Pregão Eletrônico n° 002-04/2022. Pág. 53 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

2 100 KG ALHO – in natura R$ 23,00 R$ 2.300,00 

3 10 KG CAMOMILA PARA CHÁ – in natura. Embalagem primária sacos 
plásticos contendo no mínimo 20g 

R$ 3,26 R$ 32,60 

4 100 CX CALDO DE GALINHA – contendo no mínimo 114 gramas com 12 
cubos.  

R$ 3,63 R$ 363,00 

5 10 KG CANELA EM PÓ – embalagem primária tubo ou saco plástico 
contendo 30 gramas 

R$ 3,96 R$ 39,60 

6 10 KG CRAVO DA INDIA – contendo no mínimo 30 gramas R$ 3,96 R$ 39,60 

7 20 KG COMINHO EM PÓ – contendo no mínimo 30 gramas R$ 2,70 R$ 54,00 

8 50 KG COLORAU – Aspecto físico pó, em embalagem de 500 gramas R$ 8,01 R$ 400,50 

9 2 KG NOZ NOSCADA - Duas pedras com aproximadamente 30 gramas.  R$ 2,81 R$ 5,62 

10 150 KG ERVA DOCE  em grão – pacote com no mínimo 30g R$ 1,81 R$ 271,50 

11 10 KG BICARBONATO DE SÓDIO - Aspecto físico pó, em embalagem 
contendo no mínimo 30 gramas.  

R$ 1,16 R$ 11,60 

12 10 KG LOURO EM FOLHA – especificação: contendo no mínimo 30g.  R$ 4,86 R$ 48,60 

13 5 KG PIMENTA DO REINO – moída, contendo no mínimo 30g. R$ 4,80 R$ 24,00 

14 200 UNID TEMPERO COMPLETO – sem pimenta, obtido do processamento 
do alho (50%) sal, cebola, coentro verde em bolinhas.  

R$ 3,73 R$ 746,00 

15 200 PACT TEMPERO TIPO SAZON – Sabores diversos - Embalagem 60 
gramas contendo 12 unidades. 

R$ 3,40 R$ 680,00 

16 200 UNID TEMPERO ARISCO – Tempero em pasta, feito com a combinação 
de diversos ingredientes, sem glúten. Embalagem contendo 300g.   

R$ 4,46 R$ 892,00 

17 100 UNID PIMENTA AO MOLHO – Tipo picante, tempero feito com pimenta 
e outros ingredientes. Conservado em molho. Embalagem com 
150 ml. 

R$ 2,38 R$ 238,00 

18 80 UNID MOLHO DE ALHO - Tempero feito com alho e outros 
ingredientes. Conservado em molho. Embalagem com 150 ml. 

R$ 3,21 R$ 256,80 

19 100 UNID MOLHO PARA SALADA - Preparado com temperos 
selecionados. Embalagem com 234 ml.  

R$ 6,46 R$ 646,00 

20 100 UNID MOLHO INGLÊS - Preparado com condimentos e especiarias. 
Embalagem com 150 ml.  

R$ 3,73 R$ 373,00 

21 100 UNID MOLHO SHOYO - Preparado com condimentos e especiarias. 
Embalagem com 150 ml.  

R$ 3,90 R$ 390,00 

      TOTAL DO LOTE 4   R$ 7.838,92 

      LOTE 5     

1 100 PACT BALA MASTIGÁVEL sabor yogurt R$ 7,51 R$ 751,00 

2 100 PACT BALA MASTIGÁVEL sabor café/leite 600g R$ 7,51 R$ 751,00 

3 100 PACT BALA MASTIGÁVEL sabor chocolate 600g R$ 16,13 R$ 1.613,00 

4 100 CX BOMBOM Sabores diversos R$ 12,66 R$ 1.266,00 

5 100 PACT BOMBOM Sabores diversos R$ 35,66 R$ 3.566,00 

6 2000 UNID CHOCOLATE AO LEITE, embalagem de 126g com  R$ 5,91 R$ 
11.820,00 

7 100 PACT DOCE DE BANANA,  Embalagem contém 800g em média 50 
unidades por pacotes 

R$ 12,83 R$ 1.283,00 

8 100 PACT PAÇOQUINHA DE AMENDOIM, Embalagem contém 01kg em 
média 50 unidades por pacotes 

R$ 17,66 R$ 1.766,00 

9 100 PACT PIRULITO, com recheio mastigável (chiclete) de morango 600g R$ 11,30 R$ 1.130,00 

      TOTAL DO LOTE 5   R$ 
23.946,00 

      LOTE 6     

1 1.000 CX ÁGUA SANITÁRIA, composição básica hipoclorito de sódio e 
água, princípio ativo: hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo, 
2,00% a 2,5% p.p. aspecto físico liquido, aplicação limpeza geral, 
características adicionais tampa dosadora de fluxo de embalagens 
de 01 L cada. Embalagens contendo data de fabricação, prazo de 
validade e registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde. 
cx/c 12 unidades 

R$ 34,00 R$ 
34.000,00 

2 500 UNID ALVEJANTE: Multiuso sem cloro (tira manchas) 500 ml R$ 6,05 R$ 3.025,00 
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3 100 UNID AMACIANTE, de tecido para lavagens de roupa em geral 
composição guimíca; tensoativo catiônico e água principio ativo, 
cloreto de dia qual amônio à 75%, PH (100%) = 600 à 700, 
aparência liquida viscosobranco, solubilidade em água 100%, 
apresentação em embalagens de 500 ml. 

R$ 4,73 R$ 473,00 

4 100 UNID AMACIANTE, de tecido para lavagens de roupa em geral 
composição guimíca; tensoativo catiônico e água principio ativo, 
cloreto de dia qual amônio à 75%, PH (100%) = 600 à 700, 
aparência liquida viscosobranco, solubilidade em água 100%, 
apresentação em embalagens de 01 litro 

R$ 7,83 R$ 783,00 

5 100 UNID AMACIANTE, de tecido para lavagens de roupa em geral 
composição guimíca; tensoativo catiônico e água principio ativo, 
cloreto de dia qual amônio à 75%, PH (100%) = 600 à 700, 
aparência liquida viscosobranco, solubilidade em água 100%, 
apresentação em embalagens de 05 litros 

R$ 25,00 R$ 2.500,00 

6 20 LATA CERA EM PASTA - Cera e outros aditivos dentre eles 
conservantes, e oléo de pinho incolor, amarelo e vermelho 
acondicionados em latas de 400 gramas. 

R$ 6,05 R$ 121,00 

7 100 UNID CERA LÍQUIDA - Composição: fragrância, resina, plastificante, 
alcalinizastes, coadjuvantes, fragrância e corante; tipo incolor; 
embalagem de 750 ml em material resistente à transporte e tampa 
de perfeita vedação.  

R$ 5,43 R$ 543,00 

8 100 UNID DESENGRIPANTE, anteferrugem. Embalagens com 300 ml. R$ 8,33 R$ 833,00 

9 300 CX DESINFETANTE GEL, (limpeza pesada) concentrado 
germicida/bactericida p/ uso geral, embalagem de 1 L., tampa de 
perfeita vedação cx c/ 12 frascos 

R$ 60,66 R$ 
18.198,00 

10 150 CX DESINFETANTE BACTERICIDA para uso geral, embalagem de 
01 L. cx/c 12 und 

R$ 52,80 R$ 7.920,00 

11 300 UNID DESINFETANTE BACTERICIDA para uso geral, embalagem de 2 
L. 

R$ 6,23 R$ 1.869,00 

12 1.200 UNID DESINFETANTE  PERFUMADO   –   Para   uso doméstico, 
concentrado, fragrâncias diversas, ação 
bactericida e germicida. Na embalagem devem conter dados de 
identificação. 

R$ 7,08 R$ 8.496,00 

13 200 CX DESINFETANTE MULTIUSO – Desinfetante multiuso, produto 
líquido, para limpeza pesada de pisos e azulejos, em fracos de 
480 ml. Ciaxa com 12 

R$ 59,40 R$ 
11.880,00 

14 200 UNID DESODORIZADOR BOM AR –  Desodorizador de ambiente em 
spray, fragrâncias diversas, em embalagem não inferior a 360ml. 

R$ 8,43 R$ 1.686,00 

15 200 UNID DESODORIZADOR SANITÁRIO em pedra, para uso em vaso 
sanitário, higienizante poder bactericida, fragrância agradável. 
Embalagem caixa contendo 01(um) suporte e 01 (um) refil não 
inferior a 30 gramas, contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro ou  notificação no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 

R$ 2,41 R$ 482,00 

16 50 PCTS PEDRA DE NAFTALINA - Esferas brancas de odor 
carasterísticos, pacotes com aproximadamente 50 gramas. 

R$ 2,96 R$ 148,00 

17 150 UNID DETERGENTE ACÍDO - Detergente para limpeza pesada, 
embalagem com 01 litro 

R$ 6,66 R$ 999,00 

18 500 CX DETERGENTE, liquido, embalagem de 500 ml, em material 
plástico (tipo squeeze) transparente e resistente, produto 
concentrado com alto poder cx c/ 24 unidades 

R$ 57,20 R$ 
28.600,00 

19 150 UNID INSETICIDA, a base de água, em aerossol, não contendo CFC – 
Clorofluorcarbono. Embalagem não inferior a 360 ml e dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde 

R$ 11,01 R$ 1.651,50 

20 100 UNID LIMPA ALUMÍNIO, embalagem de 500 ml, em material plástico 
(tipo squesze) 

R$ 3,18 R$ 318,00 

21 200 UNID LIMPA PISO - Embalagem resistente e de perfeita vedação 
contendo 750 ml,  indicado p/ limpeza  de pisos. 

R$ 8,88 R$ 1.776,00 

22 300 UNID LIMPA VIDRO: Embalagem resistente e de perfeita vedação 
contendo 500 ml, composição; tensoativo aniônico, tensoativo não 
iônico álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume 
e água; indicado p/ limpeza de vidro. 

R$ 4,93 R$ 1.479,00 

23 50 UNID LUSTRA MÓVEL, a base de silicone, perfume suave, ação de 
secagem rápida. Embalag. Frasco plástico 200 ml. 

R$ 5,95 R$ 297,50 
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24 50 UNID LIMPRA PEDRAS - Substância concentrada especialmente 
elaborada para a limpeza de pedras e pisos rústicos que possuam 
sujeiras dos mais diversos tipos, tais como: crostas de 
lama,encardido, respingos de concreto e ferrugem.  Embalagem 
resistente e de perfeita vedação contendo 02 litros,  indicado p/ 
limpeza  de pisos. 

R$ 16,03 R$ 801,50 

25 150 UNID COADOR para café com cabo em madeira tamanho n° 07 R$ 3,03 R$ 454,50 

26 150 UNID COADOR para café com cabo em madeira tamanho nº 20 R$ 5,93 R$ 889,50 

27 25 UNID CORDAS para varal, nº 05 com 15 metros de comprimento R$ 4,03 R$ 100,75 

28 25 UNID CORDAS para  varal,  nº  10  com  10  metros  de comprimento R$ 3,56 R$ 89,00 

29 500 PCT ESPONJA   DE   LÃ   DE   AÇO   FINA,   pacote contendo 08 
unidades. Com composição em aço carbono, utilizado para limpar 
e dar brilho em utensílios  domésticos  como:  talheres,  fogões  e 
panelas, além de banheiros, vidros e outros. 

R$ 3,51 R$ 1.755,00 

30 1.000 UNID ESPONJA MULTIUSO, dupla face (lado verde em resina sintética 
e lado amarelo em espuma de poliuretano), dimensões 
aproximadas de 100 mm x 60 mm x 20mm 

R$ 1,33 R$ 1.330,00 

31 1.000 UNID FLANELA em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de 
algodão, dimensões 40 x 60 cm, na cor branca, para uso geral. 

R$ 3,38 R$ 3.380,00 

32 30 PCT FOSFORO: pacote com 10 caixas contendo 40 palitos em cada 
caixa. 

R$ 4,50 R$ 135,00 

33 100 UNID ISQUEIRO: Em conformidade com o padrão ISSO 9994 R$ 4,23 R$ 423,00 

34 100 UNID PALITO DE DENTE - De madeira, formato roliço e pontiagudo; 
Caixa com 100 unidades. 

R$ 1,05 R$ 105,00 

35 5.000 PARES LUVAS: de látex natural Multiuso – tamanho P propriedades 
antiderrapante, anatômica , embalagem com 01 par. 

R$ 5,60 R$ 
28.000,00 

36 5.000 PARES LUVAS: de látex natural Multiuso – tamanho M propriedades 
antiderrapante, anatômica , embalagem com 01 par. 

R$ 6,76 R$ 
33.800,00 

37 5.000 PARES LUVAS: de látex natural Multiuso – tamanho G propriedades 
antiderrapante, anatômica , embalagem com 01 par. 

R$ 7,33 R$ 
36.650,00 

38 5.000 UNID MASCARA descartável com válvula para limpeza R$ 1,00 R$ 5.000,00 

39 1.500 UNID PANO DE LIMPEZA, material 45% algodão, 45% poliéster, 10% 
viscose, comprimento 69, largura 40, características adicionais 
alvejada, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos. 

R$ 5,76 R$ 8.640,00 

40 500 UNID PANO DE COPA - Aberto, 100% algodão, alvejado, sem estampa, 
bordas com acabamento em overlock, alta absorção, dimensões 
70 x 50 cm e peso 70 g, com variação de +/- 5%. Etiqueta com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante. 

R$ 6,93 R$ 3.465,00 

41 2.500 FARDO PAPEL HIGIÊNICO branco, neutro, tipo luxo, folha dupla, 
fabricação c/ material não reciclado, textura macia e delicada (fd. 
c/16 pact c/ 04 rolos de 30m x 10 cm) 

R$ 57,13 R$ 
142.825,00 

42 300 FARDO PAPEL HIGIÊNICO branco, neutro, tipo luxo, folha dupla, 
fabricação c/ material não reciclado, textura macia e delicada (fd. 
c/ 04 pact c/ 12 rolos de 30m x 10 cm) 

R$ 18,33 R$ 5.499,00 

43 50 PCT PRENDEDOR DE ROUPAS - Tecidos, em polietileno de alta 
qualidade, com molas em aço temperado e zincado, pct c/ 12 unid. 

R$ 2,80 R$ 140,00 

44 1.200 UNID SABÃO EM PÓ - Comum, c/ tensoativo, alquil benzeno sulfato de 
sódio, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzimas, 
tamponantes, carga, corante, perfume, silicone e água, 
embalagem em caixa de papelão com 500g. 

R$ 5,70 R$ 6.840,00 

45 50 UNID LAVA ROUPAS LÍQUIDO - Líquido, para roupas brancas e 
coloridas, embalagem com peso líquido 02 litros. 

R$ 18,33 R$ 916,50 

46 50 UNID SABÃO ALVEJANTE, líquido Multiuso sem cloro (tira manchas) 
120 g 

R$ 6,51 R$ 325,50 

47 100 PCT SABÃO  EM  BARRA, neutro e  glicerinado, pesando 200 gr. 
Pacotes com 05 unidades 

R$ 13,70 R$ 1.370,00 

48 50 UNID SABÃO DE CÔCO EM BARRA Glicerinado, à base de óleo de 
coco – mínimo de 55%, coadjuvantes, glicerina, agente 
antiredepositante e água. Testado dermatologicamente. 
Embalagem primária: pacotes plásticos com 01 unidade de 150 a 
200 g. Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação 

R$ 4,33 R$ 216,50 
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49 50 UNID SABÃO DE CÔCO LÍQUIDO – A base de óleo de coco, glicerina e 
demais ingredientes. Testado dermatologicamente. Embalagem 
primária: Frascos plásticos transparentes com 01 unidade de 500 
contendo 500 ml. Data de validade não inferior a 01 ano após a 
data de entrega. 

R$ 9,60 R$ 480,00 

50 100 PCT SABONETE perfumado 90gr. Composição: sais sódicos de ácido 
graxos, hidróxido de sólido, glicerina, cloreto de sódio, 
formaldeído, distribifenil, dissulfanato, etrassod, edetato 
etrassódico, etidronato etrassódico, ceramidas, fragrância, água e 
corante CI 77891, CI74160, CI 15510; e perfume suave de aveia e 
trigo. Pact c/ 12 unid. 

R$ 24,66 R$ 2.466,00 

51 300 UNID CLORO (HIPOCLORITO DE SÓDIO) - Hipoclorito de sódio, teor 
de cloro ativo de 04 a 06%, embalados em galões de 5 litros. O 
produto deverá possuir rotulagem contendo dados técnicos do 
produto, precauções, indicações, fabricante, químico responsável 
e Registro na ANVISA/MS. Deverá apresentar também data de 
fabricação impressa na embalagem e validade mínima de 06 
meses no ato da entrega 

R$ 48,66 R$ 
14.598,00 

52 200 UNID TOALHA de rosto material de pano para banheiro R$ 10,30 R$ 2.060,00 

53 40 UNID ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - Com cerdas macias em PVC, 
formato oval e base em material de polipropileno. 

R$ 6,68 R$ 267,20 

54 25 UNID ESCOVA PEQUENA –  formato  retangular  –  com cerdas macias 
em PVC e alça de apoio com base em polipropileno resistente. 

R$ 7,56 R$ 189,00 

55 80 UNID ESCOVA SANITÁRIA para limpeza com suporte (base redonda 
em polipropileno branco e resistente). 

R$ 6,48 R$ 518,40 

56 200 UNID ESPANADOR     de     poeira     confeccionado     em microfibra, 
com cabo plástico. 

R$ 19,13 R$ 3.826,00 

57 200 UNID RODO EM MADEIRA reforçado 40 cm c/ cabo de 1,20 cm, lâmina 
dupla de borracha resistente. 

R$ 9,33 R$ 1.866,00 

58 200 UNID RODO EM MADEIRA reforçado 60 cm com cabo de 1,20 cm, 
lâmina dupla de borracha resistente. 

R$ 11,26 R$ 2.252,00 

59 200 UNID RODO EM PLÁSTICO reforçado 40 cm com cabo de 1,20 cm, 
lâmina dupla de borracha resistente. 

R$ 10,00 R$ 2.000,00 

60 200 UNID VASSOURA, tipo gari com cerdas piaçava sintética, 19 x 12 cm, 
com capa plástica. 

R$ 27,00 R$ 5.400,00 

61 200 UNID VASSOURA de cabo plástico de pelo natural, 30 cm R$ 24,33 R$ 4.866,00 

62 200 UNID VASSOURA de Nylon 19 x 12 cm formato retangular, com corpo e 
cabo em plástico. 

R$ 16,66 R$ 3.332,00 

63 50 UNID VASSOURA de Piaçava par vasculhar c/ cerdas comprimento 
mínimo 11 cm, Cabo reto, em madeira tratada e polida, sem 
pintura com comprimento mínimo de 120 cm. 

R$ 19,66 R$ 983,00 

64 100 UNID VASSOURA tipo gari com cerdas de pelo sintético 60 cm. R$ 27,00 R$ 2.700,00 

65 100 UNID VASSOURA tipo  gari  com  cerdas  de  piaçava sintética, cepa 
plástica. Cabo: 1,40 cm Medida: 600 x 63 mm. 

R$ 29,00 R$ 2.900,00 

66 100 UNID VASSOURA tipo gari com cerdas de piaçava, cepa de madeira 45 
cm 

R$ 32,66 R$ 3.266,00 

67 2.000 UNID ALCOOL GEL, gel a base de álcool minimo 70% com ação 
anticéptica; álcool elítico, tenso ativo, glicerina do propilenoglicol, 
agente anticéptico é apresentado em bolona plástica, 500ml.  

R$ 9,53 R$ 
19.060,00 

68 1.200 UNID ÁLCOOL - Etilicominimo de 70%, frasco com 01 L, com dados 
de identificação de produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

R$ 8,96 R$ 
10.752,00 

69 100 UNID ALGODÃO HIDRÓFILO - En camadas contínuas em forma de 
rolo, o algodão deverá apresentar aspecto homogênio e macio, 
inodoro, na cor branca, embalagem com 50 gramas.  

R$ 2,31 R$ 231,00 

70 2.500 UNID SABONETE LIQUIDO, cremoso, perolizado e com aroma delicado 
em fragâncias diversas, próprio para saboneteiras, que não 
utilizam refil, e necessitam reposição manual; com formulação que 
possui substâncias cosmética com PH similar ao da pele para não 
provocar irritações; com registro na ANVISA. Embalagem de 500 
ML. 

R$ 11,66 R$ 
29.150,00 

71 1.000 UNID SABONETE LIQUIDO, cremoso, perolizado e com aroma delicado 
em fragâncias diversas, próprio para saboneteiras, que não 
utilizam refil, e necessitam reposição manual; com formulação que 
possui substâncias cosmética com PH similar ao da pele para não 
provocar irritações; com registro na ANVISA. Embalagem de 01 
litro. 

R$ 17,00 R$ 
17.000,00 
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72 500 UNID SABONETE LIQUIDO, cremoso, perolizado e com aroma delicado 
em fragâncias diversas, próprio para saboneteiras, que não 
utilizam refil, e necessitam reposição manual; com formulação que 
possui substâncias cosmética com PH similar ao da pele para não 
provocar irritações; com registro na ANVISA. Embalagem de 02 
litros. 

R$ 23,66 R$ 
11.830,00 

73 300 UNID SABONETE LIQUIDO, cremoso, perolizado e com aroma delicado 
em fragâncias diversas, próprio para saboneteiras, que não 
utilizam refil, e necessitam reposição manual; com formulação que 
possui substâncias cosmética com PH similar ao da pele para não 
provocar irritações; com registro na ANVISA. Embalagem de 05 
litros. 

R$ 30,33 R$ 9.099,00 

74 200 UNID SABONETE       LIQUIDO       GLICERINADO - Sabonete a base 
e glicerina, próprio para saboneteiras, que não utilizam refil e 
necessitam de reposição manual. Com data de validade não 
inferior a 06 (seis) meses da data de entrega. Embalagem 1000 ml 

R$ 14,33 R$ 2.866,00 

75 100 UNID SHAMPOO – De uso adulto, para todos os tipos de cabelos e em 
diversas fragrâncias. Embalagens com quantidade não inferior a 
350ml. 

R$ 9,03 R$ 903,00 

76 300 UNID ÁLCOOL, etilicominimo de 46%, frasco com 01 L, com dados de 
identificação de produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

R$ 8,11 R$ 2.433,00 

77 500 UNID ALCOOL GEL PARA LIMPEZA - gel a base de álcool minimo 
40% com ação anticéptica; álcool elítico, tenso ativo, glicerina do 
propilenoglicol, agente anticéptico é apresentado em bolona 
plástica, 500ml. 

R$ 8,25 R$ 4.125,00 

78 100 UNID CREME DENTAL - Creme dental para uso adulto, com flúor, 
isento de formaldeído. Embalagem primária, tubos plásticos de 09 
(noventa) gramas. Embalagem secundária, caixa de papelão 
contendo 01 (um) tubo do produto. Validade mínima, 02 (dois) 
anos após a data de fabricação.  

R$ 3,38 R$ 338,00 

79 100 UNID CREME DENTAL INFANTIL - Creme dental para uso infntil, com 
flúor, isento de formaldeído. Embalagem primária, tubos plásticos 
de 09 (noventa) gramas. Embalagem secundária, caixa de 
papelão contendo 01 (um) tubo do produto. Validade mínima, 02 
(dois) anos após a data de fabricação. 

R$ 4,56 R$ 456,00 

80 100 UNID ESCOVA DE DENTE – Escova dental, cerdas médias, tipo 
monobloco, coro anatômico e cerdas injetadas no mesmo material 
plástico flexível do cabo. Embalagem com 01 (uma) unidade. 

R$ 3,61 R$ 361,00 

81 50 UNID ANTISSÉPTICO BUCAL - Enxaguaante bucal, sem álcool, sabor 
refrescante, embalagem com 250 ml.  

R$ 9,93 R$ 496,50 

82 50 UNID ANTISSÉPTICO BUCAL - Enxaguaante bucal, sem álcool, sabor 
refrescante, embalagem com 500 ml.  

R$ 14,93 R$ 746,50 

83 50 UNID BARBEADOR – Aparelho de barbear descartável. , confeccionado 
em plástico resistente, com 02 lâminas e 2 unidades montadas de 
forma independente sobre molas em aço inoxidável, afiadas, sem 
sinais de oxidação ou rebarbas, cabeça móvel, cabo 
emborrachado anti-deslizante; com fita lubrificante. 

R$ 3,06 R$ 153,00 

      TOTAL DO LOTE 6   R$ 
575.198,35 

      TOTAL DOS LOTES   R$ 
1.736.006,67 
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vários arquivos no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação 

não será utilizada como critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para 

dar mais praticidade aos operadores do sistema bem como celeridade às etapas 

Adjudicação e Homologação dos vencedores dentro do Sistema)��
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CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A 
ATIVIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

SUPERFICIAL E PROFUNDA DE VIAS URBANAS 

(CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER) 

 

 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Malhada 
de Pedras, certifica que a PREFEITURA MUNICIPAL MALHADA DE PEDRAS, 
CNPJ nº 14.106.561/0001-84, encontra-se dispensada do licenciamento 
ambiental para a atividade pavimentação asfáltica, pertinente a Obra de 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL 
NA AVENIDA VIEIRA DE MELO, RUA OLDACK NEVES, RUA BELA VISTA E 
TRAVESSA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS/ BA, 
COM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, TOTALIZANDO UMA 
ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 9.060,49M², PROCESSO Nº 
043.4125.2021.0002018-81, localizadas no Bairro Centro da Sede Municipal, de 
acordo com o Anexo IV do Decreto nº 15.682/14 e suas alterações, Resolução 
CEPRAM nº 4.420/15 e com a Portaria INEMA nº 11.292/16. 

A área pretendida para implantação do empreendimento não possui restrições 
ambientais e construtivas, cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MALHADA DE PEDRAS, tomar todas as medidas de conservação e 
preservação ambiental necessária. 

A dispensa de licenciamento ambiental não isenta o interessado do cumprimento 
de normas e padrões ambientais, de fiscalização exercida pelos órgãos 
ambientais. 

Esta Certidão tem como base as informações declaradas pelo representante 
legal, consoante requerimento formulado. 

A prestação de informações falsas constitui prática de crime e resultará em 
nulidade da presente Certidão, bem como na aplicação das sanções penais 
cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40 e da 
Lei de crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) 
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Certifico e dou fé. 

 

Malhada de Pedras (BA), 04 de Abril de 2022. 

 

 

______________________________________________ 
FERNANDO LIMA DE ATAIDE 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
RG – 04.489.476-76  CPF – 484.238.235-04 

Decreto nº 07/2021 
 
 
 

____________________________________________ 
CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 
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