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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU 
Praça Moraes Moreira, 17 – Bairro: Nossa Senhora do Alívio. 

CEP: 46.640-000   –    Ituaçu- Bahia.   CNPJ 63.170.468/0001-44 

Telefax: (77) 3415-2102      E-mail: 

camaramunicipal.ituacu@hotmail.com 

 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022  
 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022  

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU 
CNPJ: 63.170.468/0001-44 

CONTRATADO: ANTONIO LUIZ MARINS FREIRE 

 CPF: 415.439.804-06 
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de engenheiro civil 

para elaboração de projeto de edificação da Câmara Municipal de Ituaçu, 

abrangendo projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico, planilha orçamentária, 

cronograma, material descritivo e todos os demais documentos necessários à 

realização de certame licitatório, bem como o gerenciamento e acompanhamento, 

incluindo conferências, ajustes, quando necessários, que será destinado à 

ampliação da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. 
VALOR GLOBAL: R$ 13.286,00 (treze mil e duzentos e oitenta e seis reais) 

DATA DE ASSINATURA: 18 de maio de 2022 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura.  

 

 

 
 

Extratos de Contratos
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ERRATA
PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO, RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE 

CONTRATO ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2022

No dia 17 de maio de 2022, na Edição nº 2076 do Diário Oficial do Município de Caculé, na 
publicação "AVISO DA ADJUDICAÇÃO, RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE 
CONTRATO ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2022” - Onde se lê: R$ 
10.700,00 (dez mil e setecentos reais), Leia- se: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos
reais). 
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DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SANÇÃO DE EMPRESAS Nº 01/2021. 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, usando das 
competências e atribuições que lhe são conferidas por lei, e em observação ao 
Decreto nº 016/2020,  
 
ADOTA como fundamento desta Decisão Administrativa, as conclusões 
contidas no Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo de Sanção 
de Empresas nº 01/2021 e as recomendações da Assessoria Jurídica contidas 
no Parecer para aplicar à Empresa IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACÁRIO – 
ME, CNPJ n° 05.063.687/0001-28, a seguinte sanção: 
 

� Aplicação da Sanção prevista no artigo 87, III da Lei Federal n. 8.666/93, 
no item do Edital nº 025/2021, cláusulas do Contrato nº133/2021, para 
suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar junto ao 
Município de Condeúba, por um prazo de (02) dois anos. 

 
DETERMINO: 
              O encaminhamento da cópia digital na íntegra, do Processo 
Administrativo de Sanção de Empresas nº 01/2021, para a Secretaria Municipal 
de INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES, gestora do Contrato nº 
133/2021, para as devidas providências no sentido de aplicar suspensão do 
direito de licitar e impedimento de contratar junto ao Município de Condeúba, 
por um prazo de (02) dois anos.  
              A intimação da Empresa IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACÁRIO – 
ME, CNPJ n° 05.063.687/0001-28, mediante A.R., do inteiro teor desta decisão, 
com prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, para Recurso. 
 

Condeúba - BA, em 26 de abril de 2022. 
 
 
 

ANTONIO ALVES DE SOUZA 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

Atos Administrativos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.284.658/0001-14

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto 
Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores 
alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 013/2022 do tipo Maior 
Desconto Global, com modo de disputa “Randômico”. OBJETO: Contratação de instituição financeira para 
Prestação de Serviços, em caráter de exclusividade, de Administração da Folha de Pagamento dos Servidores 
Públicos Municipais, e, sem exclusividade, serviços de empréstimos consignados em folha de pagamento do 
Município de Guajeru-Ba, de acordo com as especificações constantes do Edital, será realizado no site 
www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo, para o dia 01/06/2022, às 09:00h. Demais 
publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: 
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS DE PERÇOS FICA PRORROGADO ATÉ 01/06/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa 
eletrônica: 01/06/2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira 
Ribeiro - Prefeito Municipal.
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Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Ibicoara 
Gabinete do Prefeito 

 
 

Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000 
Tel. (77) 3413-2199 

ANO ALÍQUOTA
2022 1,42%
2023 2,93%
2024 4,45%
2025 5,04%
2026 5,04%
2027 5,04%
2028 5,04%
2029 5,04%
2030 5,04%
2031 5,04%
2032 5,04%
2033 5,04%
2034 5,04%
2035 5,04%
2036 5,04%
2037 5,04%
2038 5,04%
2039 5,04%
2040 5,04%
2041 5,04%
2042 5,04%
2043 5,04%
2044 5,04%
2045 5,04%
2046 5,04%
2047 5,04%
2048 5,04%
2049 5,04%
2050 5,04%
2051 5,04%
2052 5,04%
2053 5,04%
2054 5,04%

PLANO DE AMORTIZAÇÃO POR ALÍQUOTAS

LEI Nº 335/2022 
 

“Institui o Plano De Amortização Para 
Equacionamento De Déficit Atuarial Do Município 
De Ibicoara – BA, e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA-BA, faz saber que a câmara municipal aprovou 

e eu, no uso das atribuições legais conferidas pela lei orgânica municipal, sanciono e promulgo a 
seguinte lei: 

Art.1º - Esta Lei dispõe sobre a forma de amortização do passivo atuarial do Município de 
Ibicoara/BA, no valor de R$ 11.446.003,83 (onze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, três 

reais e oitenta e três centavos), indicado no Parecer Atuarial do exercício de 2022. 

Art. 2º - Fica instituído, a partir de 01 de maio de 2022, o plano de amortização para 

equacionamento do déficit atuarial de que trata o artigo anterior. 

 § 1º - O passivo atuarial será amortizado no curso de 33 anos a uma taxa suplementar 

inicial de 1,42%,(hum inteiro e quarenta e dois décimos por cento) no ano de 2022 e será revista 
anualmente, quando da reavaliação atuarial em função do novo déficit conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leis
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Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Ibicoara 
Gabinete do Prefeito 

 
 

Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000 
Tel. (77) 3413-2199 

§ 2º - O Plano de amortização será revisto nas avaliações atuariais anuais, sendo a sua 
revisão estabelecida por ato do chefe do Poder Executivo, que conterá a nova planilha de 

amortização. 

§ 3º - O Plano de amortização estabelecida em um exercício permanecerá em vigência até 

que seja procedida, mediante ato, a revisão anual de que trata o § 2º.  

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a Lei nº 328, 
de 30 de março de 2022, e as demais disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibicoara-BA, em 18 de maio de 2022. 

 

 

GILMADSON CRUZ DE MELO 
Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Ibicoara 
Gabinete do Prefeito 

 
 

Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000 
Tel. (77) 3413-2199 

 

LEI Nº 336/2022 

 

“Dispõe sobre o parcelamento e 
reparcelamento de débitos do Município de 
Ibicoara - BA com o seu Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS, de que trata a 
Emenda Constitucional nº 113, de 2021.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA-BA, faz saber que a câmara municipal 
aprovou e eu, no uso das atribuições legais conferidas pela lei orgânica municipal, sanciono e 

promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Parcelamento 

e Reparcelamento com o seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, regido pelo Instituto 
de Previdência dos Servidores de Ibicoara - IPREVIB, com vencimento até outubro de 2021,  

de acordo com os artigos 5º-B e 5º-C da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, que 
tratam do parcelamento especial autorizado no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), cujo detalhamento encontra-se nos Demonstrativos Consolidados de 

Parcelamento (DCP) e nos Termos de Confissão de Débitos e Acordos de Parcelamento e 
Reparcelamento: 

I. As dívidas correspondentes às contribuições devidas pelo Ente Federativo ou 

contribuições descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, 
bem como de outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias 

e não repassadas tempestivamente ao IPREVIB será parcelada em 240 
(duzentas e quarenta) prestações mensais, iguais e consecutivas. 

Parágrafo Único - Os parcelamentos / reparcelamentos de que trata o inciso I do caput 
deste artigo deverão ser firmados até 30 de junho de 2022 e estão condicionados à 

comprovação, junto à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, até 
referida data, nos termos dos artigos 5º-B e 5º-C da Portaria MPS nº 402, de 2008, das 
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Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Ibicoara 
Gabinete do Prefeito 
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adequações das normas previdenciárias dos servidores deste Município à Emenda 

Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, conforme disposto nos incisos I a IV do caput 
do art. 115 do ADCT. 

Art. 2º - Para a apuração do montante devido a ser parcelado, os valores originais 

serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e acrescida de juros simples de 6% (seis por cento) 

ao ano, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do Termo de Confissão 
de Débitos e Acordo de Parcelamento, com dispensa de multa. 

Parágrafo Único - Em caso de inclusão, nos parcelamentos de que trata esta lei, de 
débitos já parcelados anteriormente, para apuração dos novos saldos devedores, aplicam-se os 

critérios previstos no caput aos valores dos montantes consolidados dos parcelamentos ou 
reparcelamentos anteriores deduzidos das respectivas prestações pagas, acumulados desde a 

data da consolidação dos parcelamentos ou reparcelamentos anteriores até a data da nova 
consolidação dos termos de reparcelamento. 

Art. 3º - As parcelas vincendas serão atualizadas mensalmente pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescida de juros simples de 6% (seis por cento) ao ano, 

acumuladas desde a data de consolidação do montante devido nos Termos de Confissão de 

Débitos e Acordos de Parcelamento e Reparcelamento até o mês do efetivo pagamento.  

Art. 4º - Havendo atraso em quaisquer das parcelas será utilizado o INPC como 

indexador de sua correção acumulado desde o mês de vencimento até o mês anterior ao do 
pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por 

sua apuração, acrescido de juros legais e simples de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% 
(dois por cento). 

Art. 5º - O pagamento das prestações dos parcelamentos / reparcelamentos previstos 
nesta Lei será descontado do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, cabendo ao 

Município o pagamento integral e na data de vencimento de cada parcela, inclusive dos 
acréscimos legais previstos, caso o desconto determinado neste artigo não seja suficiente para 

fins de pagamento das prestações acordadas. 

Art. 6º - O DEVEDOR autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção no 

Fundo de Participação dos Municípios – FPM e o repasse ao CREDOR na Agência nº 1496-6, 
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Conta Corrente 14737-0, do Banco do Brasil, dos valores das parcelas detalhadas nos 

Demonstrativos Consolidados de Parcelamento (DCP) e Termos de Confissão de Débitos e 
Acordos de Parcelamento e Reparcelamento. 

Parágrafo Único - A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do 

Termo de Parcelamento ou Reparcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro 
responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do Termo.  

Art. 7° - A apuração dos valores consolidados dos débitos e a emissão dos Termos de 
Parcelamento e Reparcelamento serão realizados por meio do Sistema de Informações dos 

Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV, disponibilizado pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência.

Art. 8º - O vencimento da primeira prestação dos parcelamentos / reparcelamentos de 
que trata esta Lei será no último dia útil do mês subsequente ao da assinatura dos termos de 

acordo de parcelamento e as demais parcelas na mesma data dos meses subsequentes,  
comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas e atualizadas.  

Art. 9º - Constitui-se em motivos para rescisão dos parcelamentos de que trata esta 
lei, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial 

ou extrajudicial: 

I. Em caso de revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para 

vinculação do FPM prevista no art. 5º; 
II. A falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou alternados. 

Parágrafo Único - A rescisão dos parcelamentos de que trata esta lei servirá para 

inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.  

Art. 10 - Para amortização da dívida será utilizada a seguinte dotação do orçamento 
da Secretaria de Finanças. 

Art. 11 - O Poder Executivo consignará nos orçamentos futuros, durante o prazo do 
parcelamento estabelecido no inciso I do artigo 1° desta lei, dotações suficientes à amortização 

da dívida. 
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Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as demais 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibicoara-BA, em 18 de maio de 2022. 

 

GILMADSON CRUZ DE MELO 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 337/2022 
 

“Altera o inciso III do art. 43 da Lei n° 327, de 30 de 
março de 2022, que Reestrutura o Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de Ibicoara – 
BA, e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Ibicoara aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O inciso III do art. 43 da Lei n° 327, de 30 de março de 2022, passa a vigorar com 

a seguinte alteração: 

“Art. 43..................................................................................................................... ......... 

III -   O produto da arrecadação da contribuição do Município – Administração Direta, 
Indireta e Fundacional, de 15,42% (quinze inteiros e quarenta e dois décimos por 
cento) sobre o valor da remuneração de contribuição pago aos servidores ativos, 
já incluso o custo suplementar para a amortização do passivo atuarial do exercício 

de 2022 de 1,42% (hum inteiro e quarenta e dois décimos por cento). (NR) 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as demais 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara-BA, em 18 de maio de 2022. 

 

 

GILMADSON CRUZ DE MELO 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 338/2022 
 
“Dispõe sobre a implantação dos Conselhos 
Escolares nos estabelecimentos de ensino, 
mantidos pelo Poder Público Municipal de 
Ibicoara-BA, e dá outras providências.”  

 

O PREFEITO DE IBICOARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  

 
CAPÍTULO I  

DA NATUREZA E FINALIDADE 
 

Art. 1º - O Conselho Escolar ou Colegiado Escolar é órgão que garante a gestão democrática 
do ensino público, através da participação da comunidade escolar e local, na concepção, execução, 

controle, acompanhamento e avaliação dos processos administrativos e pedagógicos da ação 
educativa, no âmbito de cada unidade de educação básica do Sistema Municipal de Ensino.   

Art. 2º - A autonomia dos Colegiados se exercerá nos limites da legislação de ensino em 

vigor, das diretrizes da política educacional vigente expedidas pela Secretaria da Educação do 
Município e do compromisso de serem centros permanentes de debates e órgãos articuladores dos 

setores escolar e comunitário. 

 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO E ELEIÇÃO 

 

Art. 3º - O Colegiado Escolar será constituído por representantes dos segmentos da 

comunidade escolar e local.  

§ 1º - Compõem o segmento da comunidade escolar:  
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I. Direção da escola;  

II. Professores e/ou coordenadores pedagógicos em exercício na unidade escolar;  

III. Estudantes; 

IV. Servidores em exercício na escola;  

V. Pais ou responsáveis. 

§ 2º - A comunidade local será representada por entidade cujos objetivos sejam vinculados a 
atividades educativas ou socioeducativas, com atuação na circunscrição da respectiva unidade 

escolar. 

§ 3º - Os segmentos que compõem a comunidade escolar e local deverão estar representados 

no Conselho Escolar, da seguinte forma:  

a) Um representante da Direção escolar;  

b) Um representante dos professores e/ou coordenadores pedagógicos em exercício na 
unidade escolar;  

c) Dois alunos regularmente matriculados a partir de 16 (dezesseis) anos. (Se for o 
caso). 

d) Um representante dos servidores em exercício na escola;  

e) Um representante de pais ou responsáveis de alunos; 

f) Um representante da Comunidade Local.

§ 4º - Não havendo alunos maiores de 16 (dezesseis) anos a representação de pais se 
estenderá para quatro membros. 

§ 5º - O Colegiado Escolar contará com no mínimo 06 (seis) membros titulares e seus 
respectivos suplentes. 

Art. 4º - O diretor da escola será membro nato do Colegiado e escolherá 01 (um) vice-diretor, 
coordenador pedagógico ou professor da unidade escolar como suplente para substituí -lo nas suas 

ausências e impedimentos. 
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Art. 5º - Os professores ou coordenadores pedagógicos, os estudantes maiores de 16 
(dezesseis) anos, os servidores e os pais ou responsáveis serão escolhidos por seus respectivos 

pares, por meio de eleição. 

Art. 6º - O membro da comunidade local será o indicado pela entidade habilitada nos termos 

do artigo 3º, § 2º, desta Lei e que tenha sido eleita em assembleia geral, formada por todos os 

segmentos da comunidade escolar, e por votação. 

Art. 7º - Os suplentes dos membros do Colegiado substituirão os membros titulares em suas 

ausências e impedimentos ou completar o mandato do titular em caso de vacância. E, serão aqueles 
que tiverem concorrido à eleição e obtido o maior número de votos, sem, contudo serem eleitos. 

Art. 8º - Nenhum membro da comunidade escolar poderá participar de mais de uma categoria 
na mesma escola. 

Art. 9º - Os membros eleitos do Colegiado Escolar terão mandato de 02 (dois) anos.  

Art. 10 - Os membros do Colegiado Escolar serão eleitos em assembleia geral 

especificamente convocada para este fim e realizada 60 (sessenta) dias antes do término do mandato 
em vigor. 

Art. 11 - Em caso de necessidade de recomposição de membros, o Colegiado convocará 
assembleia do respectivo segmento para este fim. 

Art. 12 - Para dirigir o processo eleitoral, será constituída uma Comissão Eleitoral composta 

por três representantes que compõem a comunidade escolar, escolhidos em assembleia para esse 
fim. 

§ 1º - Os membros da Comissão Eleitoral não poderão candidatar-se ao Conselho Escolar. 

 

CAPÍTULO III 
DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 13 - Os Conselhos Escolares terão as funções consultiva, deliberativa, avaliativa, 

mobilizadora dos processos pedagógicos e fiscal, constituindo-se no órgão máximo ao nível da 
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escola, nos limites da legislação em vigor e compatíveis com as diretrizes e polític a educacional 
traçadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 14 - Apreciar e emitir parecer sobre desligamento de um ou mais membros do Conselho 
Escolar, quando do não cumprimento das normas estabelecidas em Regimento e ou procedimentos 

incompatíveis com a dignidade da função, encaminhando tal documento à Secretaria de Educação.  

Art. 15 - Dentre as atribuições do Conselho Escolar, a serem definidas em Regimento Próprio 
de cada unidade escolar, devem obrigatoriamente constar as de:  

I. Elaborar o seu Regimento;  

II. Definir as diretrizes, prioridades e metas de ação da escola para cada período letivo;  

III. Elaborar e aprovar o Plano Anual, acompanhando sua execução;  

IV. Avaliar o desempenho da escola, em face às diretrizes, prioridades e metas 

estabelecidas;  

V. Decidir sobre os procedimentos relativos à integração com as Instituições Auxiliares 

da Escola, quando houver, e com outras Secretarias do Município;  

VI. Acompanhar os indicadores educacionais - evasão, aprovação, reprovação - e propor 

ações pedagógicas e socioeducativas para a melhoria do processo educativo na 
unidade escolar;  

VII. Acompanhar e avaliar a frequência do corpo docente e administrativo da unidade de 

ensino; 

VIII. Criar e garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade 

escolar;  

IX. Manter articulação com a equipe dirigente da unidade escolar, colaborando para a 

realização das respectivas atividades com as famílias e com a comunidade, inclusive 
apoiando as ações de resgate e conservação do patrimônio escolar; 

X. Promover a realização de eventos culturais, comunitários e pedagógicos que 
favoreçam o respeito ao saber do estudante e valorizem a cultura local, bem como 

Ano 11 - 19/05/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1363 - PÁGINA 31

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 Ibicoara 
Gabinete do Prefeito 

 
 

Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000 
Tel. (77) 3413-2199 

estimular a instalação de fóruns de debates que elevem o nível intelectual, técnico e 
político dos diversos segmentos da comunidade escolar;

XI. Divulgar e fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente;  

XII. Arbitrar e propor alternativas sobre impasses de natureza administrativa e 

pedagógica, esgotadas as possibilidades de solução pela Equipe Escolar;  

XIII. Apreciar e aprovar alterações no Regimento Escolar, bem como, traçar normas 
disciplinares para o funcionamento da escola dentro dos parâmetros da legislação 

em vigor;  

XIV. Divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes às atividades 

realizadas pela Escola e resultados obtidos;  

XV. Apoiar, promover e estimular a comunidade escolar e local em busca da melhoria da 

qualidade do ensino, do acesso e permanência à escola; 

XVI. Convocar assembleias gerais da comunidade escolar ou dos seus segmentos; 

XVII. Acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar estabelecido e participar da 
elaboração de Calendário Especial, quando necessário, conforme orientações da 

Secretaria da Educação.  

Parágrafo Único – Na definição das questões pedagógicas, deverão ser resguardadas as 

normas e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 

 
CAPÍTULO IV 

DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA DO COLEGIADO ESCOLAR 
 

Art. 16 - O Presidente e o Vice-Presidente do Colegiado Escolar serão escolhidos dentre os 
membros titulares do Colegiado.  

§ 1º - A eleição far-se-á por votação, com a presença obrigatória de no mínimo 2/3 (dois 
terços) dos membros titulares do Colegiado, inclusive a direção da unidade escolar, considerando-se 

eleito Presidente o mais votado e Vice-Presidente, o segundo mais votado.  
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§ 2º - O período de mandato do Presidente e do Vice-Presidente coincidirá com o dos 
membros do Colegiado.  

§ 3º - O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos.  

§ 4º - O Presidente ou o Vice-Presidente quando no exercício da Presidência não tem direito 

a voto, exceto o de qualidade, em caso de empate. 

 
CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 17 - O Colegiado reunir-se-á ordinariamente a cada mês letivo e extraordinariamente 
sempre que se fizer necessário.  

Parágrafo Único - As reuniões ordinárias serão convocadas por seu Presidente e as 
extraordinárias, pelo Presidente ou por dois terços dos membros do Colegiado.  

Art. 18 - A convocação será feita com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 
acompanhada da pauta da reunião.  

Art. 19 - As decisões do Colegiado serão registradas em ata e divulgadas em locais visíveis 
na unidade escolar.  

Art. 20 - A reunião do Colegiado será instalada com a presença de, no mínimo, metade mais 

um de seus membros. 

Parágrafo Único - Na falta de quórum para instalação do Colegiado, será automaticamente 

convocada nova reunião, que acontecerá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para as ordinárias e 
de 24 (vinte e quatro) horas para as extraordinárias, instalando-se com qualquer número de membros.  

Art. 21 - O quórum mínimo para a aprovação das matérias submetidas ao Colegiado é o de 
metade mais um dos membros presentes à reunião. 
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CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 22 - Os membros do Colegiado Escolar exercem função de relevante interesse público, 

não remunerada, sem direito a gratificação de qualquer natureza.  

Parágrafo Único - Os representantes dos segmentos indicados para o Colegiado Escolar 
como membros titulares ficam dispensados da frequência de suas funções nos dias em que estejam 

participando das reuniões do Colegiado, desde que, para isto, exista coincidência de horários.  

Art. 23 - A vacância do cargo de membro do Colegiado Escolar ocorrerá por conclusão do 

mandato, renúncia, desligamento da escola, aposentadoria, morte ou destituição.  

Art. 24 - O Colegiado Escolar será regido por estatuto próprio a ser elaborado e aprovado 

pelos seus membros. 

Art. 25 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 

da data de sua publicação.  

Art. 26 - Dentro do prazo estabelecido no Decreto regulamentar desta Lei a direção de cada 

unidade escolar realizará assembleia geral para a eleição dos membros do Colegiado Escolar.  

Art. 27 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara-BA, em 18 de maio de 2022. 

 

 
GILMADSON CRUZ DE MELO 

Prefeito Municipal
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DECRETO n.º 043, de 19 de maio de 2022. 
 

“Dispõe sobre exoneração de servidor 
ocupante de cargo de provimento em 
comissão, e dá outras providências.” 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
constitucionais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos legais em vigor,  

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Fica exonerado o Sr. Wilhiams Santos de Almeida, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

845.189.875-00, do cargo de Diretor de Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Ibicoara - BA. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
partir de 1 de maio de 2022. 

 Art. 3 º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara – BA, em 19 de maio de 2022. 
 
 

GILMADSON CRUZ DE MELO  
Prefei to Municipa l  

 
 

NILSON GOMES QUEIROZ  
Secretário Municipal de Saúde  

 
 

Decretos
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                     Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000  
                                                                 Tel. (77) 3413-2199 

DECRETO n.º 044, de 19 de maio de 2022 
  

“Dispõe sobre nomeação de Diretoria de 
Manutenção e Configuração de Redes, da 
Secretaria Municipal de Saúde, do Município de 
Ibicoara - BA, e dá outras providências.” 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

constitucionais, na forma da Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos legais em vigor, 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Fica nomeado para exercer as funções inerentes ao cargo de Diretor de 
Manutenção e Configuração de Redes, da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Ibicoara - 
BA, o Sr. Wilhiams Santos de Almeida, inscrito no CPF/MF sob o n.º 845.189.875-00. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
partir de 01 de maio de 2022. 

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara – BA, em 19 de maio de 2022. 
 
 

GILMADSON CRUZ DE MELO  
Prefei to Municipa l  

 
 

NILSON GOMES QUEIROZ  
Secretário Municipal de Saúde 
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                     Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000  
                                                                 Tel. (77) 3413-2199 
 

DECRETO n.º 045, de 19 de maio de 2022 
 

“Dispõe sobre revogação do Decreto Municipal 
n.º 250 de 29 de dezembro de 2021, e dá outras 
providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

constitucionais, bem como amparado na Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos legais em vigor,  
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal n.º 250 de 29 de dezembro de 2021, que declara 
situação de emergência nas áreas do Município de Ibicoara - BA, tornando-o sem efeito desde sua 
publicação. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara – BA, em 19 de maio de 2022. 

 
 
 

GILMADSON CRUZ DE MELO  
Prefei to Municipa l  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Mozart David, 01, Bairro Centenário
CEP: 46.310-000 - JACARACI - BA

TELEFONE: (77) 3466-2151
E-MAIL: sec.educ@hotmail.com

PORTARIA Nº 002 DE 19 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre a constituição dos Comitês 
Escolares para (Re)Elaboração dos 
Projetos Políticos Pedagógicos das 
Unidades Escolares do município de 
Jacaraci e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a lei 9.394/96 em seus artigos 12 (que trata da incumbência dos 
estabelecimentos de ensino elaborar e executar a proposta pedagógica), 13 (que trata 
da incumbência dos docentes de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino), e 14 (que aponta para os sistemas de ensino na definição 
das suas normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, o 
princípio da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola);

CONSIDERANDO a lei federal 13.005/2014, que aprova o plano nacional de educação, 
de forma mais específica a estratégia 19.6 da meta 19 que trata sobre “estimular a 
participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na 
formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão 
escolar e regimentos escolares;

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

CONSIDERANDO a lei municipal nº. 158/2015, que aprova o Plano Municipal de 
Educação – PME do município de Jacaraci, de forma mais específica na estratégia 19.5 
da meta 19 que trata sobre “estimular a participação e a consulta de profissionais da 
educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos político-
pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, 
assegurando a participação dos pais na avaliação institucional”.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Mozart David, 01, Bairro Centenário
CEP: 46.310-000 - JACARACI - BA

TELEFONE: (77) 3466-2151
E-MAIL: sec.educ@hotmail.com

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

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

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

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

CONSIDERANDO a Portaria Nº 01 de 2022 que nomeia os membros do Comitê Local de 
Gestão do Programa de Formação para (Re)elaboração dos Projetos-Político-
Pedagógicos nas Escolas dos Municípios Baianos.

CONSIDERANDO o “Caderno 01 Orientações sobre a constituição dos Comitês 
Escolares” do Programa de Formação para (Re)elaboração dos Projetos-Político-
Pedagógicos nas Escolas dos Municípios Baianos.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear abaixo os Comitês Escolares, nas respectivas escolas da rede municipal 
de ensino, no âmbito do Programa de Formação para (Re)Elaboração dos Projetos 
Político-Pedagógicos das Escolares Municipais, com as seguintes representatividades:

1. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO TEIXEIRA 

Verônica Socorro Gomes Carvalho – Diretor (a) Escolar

Ana Paula Oliveira Silva – Coordenador (a) Pedagógico (a)

Maria Da Conceição Gomes Carvalho – Representante dos Professores do ciclo de 
Alfabetização 

Adeilda Dias David Miranda – Representante dos Professores do 3° ao 5° ano 

Ivanilda Maria dos Santos – Representante do Conselho Escolar

2. CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL JULIETA CARDOSO DAVID

Mara Lija Ribeiro da Silva Pessoa  – Diretor(a) Escolar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Mozart David, 01, Bairro Centenário
CEP: 46.310-000 - JACARACI - BA

TELEFONE: (77) 3466-2151
E-MAIL: sec.educ@hotmail.com

Luis Alfredo de Araújo Santos – Coordenador (a) Pedagógico (a)

Vivian Souza Braga – Coordenador (a) Pedagógico (a)

France Dielly Silva e Silva Santana – Representante dos Professores da área de 
Linguagens

Sávio Dias Neves – Representante dos Professores da área de Matemática 

Renata Lódia Rocha de Abreu – Representante dos Professores da área de Ciências da 
Natureza

Adenilde Dias David Miranda – Representante dos Professores da área de Ciências 
Humanas
Maiza Valério Torres David Rocha – Representante do Conselho Escolar 

3. ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SOARES SANTANA

Maria Dolores de Sousa Neves Ramos – Diretor (a) Escolar

Jussara Bonfim Santos Domingues – Coordenador (a) Pedagógico(a)

Silvelina Dias Souza Cerqueira – Representante dos Professores do ciclo de 
Alfabetização 

Liene de Oliveira Araújo – Representante dos Professores do 3° ao 5° ano 

Joseane Santos Souza de Lima – Representante do Conselho Escolar 

4. CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL WILSON DAVID DOMINGUES

Alexsandra Alves Oliveira Santana – Diretor (a) Escolar

Ana Priscila Ribeiro de Sousa – Coordenador (a) Pedagógico (a)

Zenéia dos Santos Neves Tavares – Representante dos Professores da área de 
Linguagens 

Francisca Dias Monteiro – Representante dos Professores da área de Matemática 

Cláudia Souza Neves – Representante dos Professores da área de Ciências da Natureza

Eliana Silva Moura dos Santos – Representante dos Professores da área de Ciências 
Humanas

Elissandro Rozendo de Souza – Representante do Conselho Escolar 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Mozart David, 01, Bairro Centenário
CEP: 46.310-000 - JACARACI - BA

TELEFONE: (77) 3466-2151
E-MAIL: sec.educ@hotmail.com

5. CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL MONSENHOR FERNANDO

Ademir Braga da Silva– Diretor (a) Escolar

Gilmara Cardoso Fernandes Reis – Coordenador (a) Pedagógico (a) do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais

Susane de Jesus Santana – Representante dos Professores do Ensino Fundamental 
Anos Iniciais

Silvana Santana Gonçalves– Coordenador (a) Pedagógico (a) do Ensino Fundamental 
Anos Finais

Edicleia Santana Rocha – Representante dos Professores do Ensino Fundamental Anos 
Finais

Jânio Borborema Carvalho – Representante do Conselho Escolar 

6. ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTE DANTAS BRITO

Samara Rosa dos Santos – Diretor (a) Escolar

Aleomária Rodrigues Ferreira – Coordenador (a) Pedagógico (a)

Genilson Nascimento Dias – Representante dos Professores do Ensino Fundamental 
Anos Iniciais

Neide Rosa Dias – Representante dos Professores do Ensino Fundamental Anos Finais

Dicilene Rosa Ribeiro – Representante do Conselho Escolar 

7. ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA GUIMARÃES

Rondinely de Souza Guimarães – Diretor (a) Escolar

Carla Beatriz Silva Lima – Coordenador (a) Pedagógico (a)

Daniela Miranda Soares – Representante dos Professores do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais

Alline Guimarães Souza – Representante dos Professores do Ensino Fundamental Anos 
Finais

Jorge André Gonçalves de Carvalho – Representante do Conselho Escolar 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Mozart David, 01, Bairro Centenário
CEP: 46.310-000 - JACARACI - BA

TELEFONE: (77) 3466-2151
E-MAIL: sec.educ@hotmail.com

8. ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ANTUNES VALENÇA

Elismar Vieira Ramos de Jesus – Diretor (a) Escolar

Marijara Damaceno de Souza – Coordenador (a) Pedagógico (a)

Vanessa Aparecida Rocha Ferreira Vieira – Representante dos Professores do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais

Julieta Nepomuceno de Souza Guimarães – Representante dos Professores do Ensino 
Fundamental Anos Finais

Isabel de Souza Neves Santos – Representante do Conselho Escolar 

9. CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ANDRÉ JOSÉ DA ROCHA 

Elizabet Botelho de Abreu – Diretor (a) Escolar

Lilian Braga Barbosa – Representante dos Professores da Educação Especial

Wildemark Ricard Fernandes Santana – Representante dos Professores da Educação 
Especial

Lucinei Santos Silva Pereira – Representante da Comunidade Escolar

10. CRECHE CASULO DRA. IEDA BARRADAS CARNEIRO E ESCOLA MUNICIPAL 
PRESIDENTE MÉDICI

Elisabeth Rocha Silva Santos – Diretor (a) Escolar

Jeany Ribeiro Paixão Domingues – Coordenador (a) Pedagógico (a) da Creche

Rejane Rocha Souza – Coordenador (a) Pedagógico (a) da Pré-escola

Lourdes Martins Souza – Representante dos Professores da Creche 

Géssica Cardoso Santana Silva– Representante dos Professores da Pré-escola

Leandro Dias Neves – Representante do Conselho Escolar 

11. CRECHE PADRE GUIDO

Eva de Cassia Santana Gonçalves – Diretor (a) Escolar

Gilmara Cardoso Fernandes Reis– Coordenador (a) Pedagógico (a) 

Evanete Santana Mamedio Silva – Representante dos Professores da Creche 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Mozart David, 01, Bairro Centenário
CEP: 46.310-000 - JACARACI - BA

TELEFONE: (77) 3466-2151
E-MAIL: sec.educ@hotmail.com

Irineia Rosa de Santana – Representante dos Professores da Pré-escola

Ângela Santana Rocha – Representante do Conselho Escolar 

12. CRECHE MUNICIPAL ANAZILIA SOARES MEDEIROS

Zélia Aparecida Ferreira Viana – Diretor (a) Escolar

Valdirene Gonçalves da Silva Guedes – Coordenador (a) Pedagógico (a) 

Fernanda Sena Dantas – Representante dos Professores da Creche 

Dorivânia Ferreira Lauton – Representante dos Professores da Pré-escola

Vanderlan Ferreira Lauton – Representante da Comunidade Escolar

13. AABB- COMUNIDADE

Lúcia Lima Nogueira Borges – Diretor (a) Escolar

João Vitor Lopes Gomes – Representante dos Professores da AABB-Comunidade

Davidson Soares Domingues – Representante dos Professores da AABB-Comunidade

Edineuda Maria Correia – Representante da Comunidade Escolar

Lucinéia Dias Carvalho de Souza – Representante do Conselho Deliberativo 
Participativo

Art. 2º Os Comitês Escolares, tendo definida sua composição no âmbito de cada Escola, 
terão as seguintes atribuições no processo de (Re)Elaboração dos Projetos Políticos 
Pedagógicos:

I. Coordenar, colaborativamente, o processo formacional de elaboração do Projeto 
Político-Pedagógico;
II. Mobilizar a Comunidade Escolar para o processo de (re)elaboração do Projeto 
Político Pedagógico;
III. Elaborar planejamento e cronograma de ações tendo como base as orientações do 
Programa e as especificidades da escola;
IV. Participar assiduamente das ações formacionais do Programa bem como das 
reuniões e encontros coordenados pelo Comitê Local de Gestão do Programa;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Mozart David, 01, Bairro Centenário
CEP: 46.310-000 - JACARACI - BA

TELEFONE: (77) 3466-2151
E-MAIL: sec.educ@hotmail.com

V. Zelar pela ampla participação da comunidade escolar nas atividades formacionais de 
elaboração do Projeto Político-Pedagógico;
VI. Zelar no processo de elaboração, pelas especificidades da etapa e/ou Modalidade 
de Educação ofertada pela escola, observando a cultura, a história, a legislação e 
normativas específicas;
VII. Definir, entre os seus membros ou entre profissionais da comunidade escolar, uma 
ou duas pessoas com perfil adequado para serem responsáveis pela sistematização das 
produções coletivas que comporão o texto do Projeto Político Pedagógico.

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

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

Jacaraci-Ba, 19 de Maio de 2022

Alexandre Dijan Coqui
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Mozart David, 01, Bairro Centenário
CEP: 46.310-000 - JACARACI - BA

TELEFONE: (77) 3466-2151
E-MAIL: sec.educ@hotmail.com

V. Zelar pela ampla participação da comunidade escolar nas atividades formacionais de 
elaboração do Projeto Político-Pedagógico;
VI. Zelar no processo de elaboração, pelas especificidades da etapa e/ou Modalidade 
de Educação ofertada pela escola, observando a cultura, a história, a legislação e 
normativas específicas;
VII. Definir, entre os seus membros ou entre profissionais da comunidade escolar, uma 
ou duas pessoas com perfil adequado para serem responsáveis pela sistematização das 
produções coletivas que comporão o texto do Projeto Político Pedagógico.

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

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

Jacaraci-Ba, 19 de Maio de 2022

Alexandre Dijan Coqui
Secretário Municipal de Educação

Ano 11 - 19/05/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1363 - PÁGINA 44

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 JACARACI – BAHIA
Av. Mozart David, Nº01 - Centenário - Tel. (77) 3466-2151 

ou 3466/2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

Objeto: Construção de um anexo no Centro Educacional Municipal Wilson David 
Domingues, no distrito de Irundiara, conforme edital e anexos. Data: 03/06/2022. Horário: 
08:00 h. Tipo: Menor Preço. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus 
anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Av. Mozart 
David nº 01, Bairro Centenário, no horário 08:00 às 12:00 h, de segunda a sexta e no site 
www.jacaraci.ba.gov.br. Jacaraci, 18 de maio de 2022. João Paulo da Silva Souza-
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Av. Mozart David, Nº01 - Centenário - Tel. (77) 3466-2151 

ou 3466/2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

Objeto: Construção de um anexo no Centro Educacional Municipal Wilson David 
Domingues, no distrito de Irundiara, conforme edital e anexos. Data: 03/06/2022. Horário: 
08:00 h. Tipo: Menor Preço. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus 
anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Av. Mozart 
David nº 01, Bairro Centenário, no horário 08:00 às 12:00 h, de segunda a sexta e no site 
www.jacaraci.ba.gov.br. Jacaraci, 18 de maio de 2022. João Paulo da Silva Souza-
Presidente da CPL.
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      PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
                CAJ- Centro Administrativo de Jacaraci
Av. Mozart David, Nº01 - Centenário – CEP: 46.310-000    
Tel. (77) 3466-2151 /2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2022

Aos 04 dias do mês de Maio ano de 2022, o Município de Jacaraci Estado da Bahia, representado 
neste ato pelo seu gestor, ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, residente e domiciliado a Rua
Genésio Freire, portador da Carteira de Identidade n°. 02.212.670-85 expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Bahia e CPF/MF no. 229.354.445-15, RESOLVE REGISTRAR OS 
PREÇOS para eventual e futura aquisição de materiais de construção civil que serão doados as 
famílias carentes atendidas pela Assistência Social Municipal, conforme edital e anexos. Esta 
licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, no 
que for pertinente, além dos Decretos Municipais nº. 97 de 01 de dezembro de 2017 e legislação 
pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:

FORNECEDOR: CLAUDIO BOTELHO DE SOUZA- ME inscrita no CNPJ: 01.520.995/0001-84, 
sediada a Praça Prisciliano Ladeia, 160, centro, Jacaraci - Bahia, CEP: 46.310.000, neste ato 
representado pelo Sr. CLAUDIO BOTELHO DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade n° 
05853906090 SSP/BA e CPF n° 603.683.495-00.

1—DO OBJETO/VALOR
Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de materiais de construção civil que 
serão doados as famílias carentes atendidas pela Assistência Social Municipal, conforme edital e 
anexos do Pregão nº 007/2022, e proposta da licitante vencedora, todas as partes integrantes deste 
instrumento, como se nele transcritos estivessem.

O valor referente a esta contratação será de R$ 124.883,80 (Cento e vinte e quatro mil, 
oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), de acordo a planilha reformulada.

LOTE - 02 PRÉ MOLDADOS
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA UNIT TOTAL

1 7000 Unid. CANALETA DE CONCRETO 9X19X39 LB PREMOLDADO R$ 1,85 R$ 12.950,00

TOTAL LOTE R$ 12.950,00

LOTE - 04 FERRAGENS
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA UNIT TOTAL

1 1800 Mts TRELIÇA TG8L 6/4.2/44.2 BELGO R$ 9,88 R$ 17.784,00
TOTAL DO LOTE R$ 17.784,00

LOTE - 06 PORTAS E JANELAS
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA UNIT TOTAL

1 30 Unid. ADUELA SUCUPIRA MEDIDA 
PADRAO SUCUPIRA R$ 192,99 R$ 5.789,70
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2 30 Unid. PORTA MADEIRA LISA 210 X 80CM -
SUCUPIRA SCHLINDWEIN R$ 232,38 R$ 6.971,40

3 45 Unid.

PORTA DE ABRIR EM AÇO 
LAMINADA, 75X215 cm R 12, 
(tratamento anti-corrosão e fundo 
primer, pronta para ser pintada)

CRV R$ 422,76 R$ 19.024,20

4 45 Unid.

VENEZIANA EM AÇO S/ GRADE 
120X100CM R 12 (tratamento anti-
corrosão e fundo primer, pronta 
para ser pintada).

CRV R$ 418,10 R$ 18.814,50

TOTAL  LOTE R$ 50.599,80

LOTE - 07 COBERTURA
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA UNIT TOTAL

1 67000 Unid. TELHA CERÂMICA MAROMBADA BARRO FORTE R$ 0,65 R$ 43.550,00
TOTAL DO LOTE R$ 43.550,00

2— DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE JACARACI - BA não 
será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do 
registro a preferência do fornecimento/prestação dos serviços em igualdade de condições.

3— DO PRAZO DE ENTREGA
3.1 - O licitante vencedor deve entregar o produto a ele adjudicado conforme programação e
solicitação feita pelo Setor de Compras;
3.1.1 - O prazo de entrega dos objetos deverá ser de 05 (cinco) dias após o recebimento da 
solicitação.
3.2 - Os produtos deverão ser entregues livre de frete e descarga, de acordo com o endereço 
indicado na Autorização de Compras.
3.3 - A aquisição e entrega do Produto Registrado será autorizada pelo Município, por intermédio de 
documento denominado "Autorização de Compra".

4— DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
4.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II 
do art. 65 da Lei n. ' 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
4.2 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da
Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro processo licitatório.
4.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado 
será convocado pela Secretaria da Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

5— DA UTILIZAÇÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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5.1 - Em observação as recomendações do Tribunal de Contas da União, a autorização de adesão 
de outros órgãos e entidades à presente Ata de Registro de Preços, ocorrerá mediante as seguintes 
condições:
a) anuência formal do Órgão Gerenciador;
b) autorização de adesão somente ocorrerá até o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 
na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem.;
c) os órgãos autorizados ("carona") não poderão adequar o objeto pretendido à Ata, alterando
especificações, características, periodicidade, freqüência na execução, prazos de recebimento, 
quantitativos, métodos, etc., por mínimas' que possam parecer, para sanear suas necessidades; e
d) em caso de autorização de "Adesão" o Órgão Gerenciador disponibilizará cópia do Edital, da Ata 
e da proposta do licitante.

6— DAS ATRIBUIÇÕES / OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1 - Caberá ao MUNICÍPIO a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e 
ainda:
a) realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais 
órgãos participantes;
b) providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às
necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes do Processo;
c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços registrados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
d) recusar qualquer item fora das especificações estabelecidas no Termo de Referência;
e) verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas antes de cada 
pagamento;
f) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues, pela licitante vencedora, fora das
especificações do Termo de Referência;
g) efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata;
h) aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 
vencedora;
j) comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas na execução dos itens 
para adoção das providências saneadoras;
k) fiscalizar a execução dos itens, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer 
serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência.

7 - ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ORGÀOS
PARTICIPANTES
7.1 - Caberá aos órgãos participantes indicar o gestor da ata, ao qual, além das atribuições 
previstas no art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, compete:
a) Promover consulta prévia junto a Secretaria da Administração (Departamento de Licitações), 
quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos 
quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre 
a contratação efetivamente realizada;
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida 
atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a Secretaria da 
Administração eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

Ano 11 - 19/05/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1363 - PÁGINA 48

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 JACARACI – BAHIA
                CAJ- Centro Administrativo de Jacaraci
Av. Mozart David, Nº01 - Centenário – CEP: 46.310-000    
Tel. (77) 3466-2151 /2341 - CNPJ: 13.677.109/0001-00

4

c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo 
mesmo, das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela 
aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas;
d) Informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em 
atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as 
divergências relativas à entrega dos objetos e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Nota 
de Empenho;
e) As Secretarias Municipais participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade 
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este 
proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
f) Proceder ao ato de recebimento dos serviços, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer 
qualquer execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, bem como efetuar os pagamentos na forma e nos prazos estabelecidos.

8— DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS
8.1 - Constituem obrigações das empresas:
a) dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão nº 007/2022
e à sua proposta e nesta Ata;
b) cumprir as disposições constantes do Termo de Referência, bem como os prazos e as condições 
da aquisição;
c) Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(is) em que se 
verifique(m) danos decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, 
podendo ser através de correio eletrônico.
d) responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os encargos 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados;
e) responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou 
servidores municipais, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa de 
seus empregados;
f) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito fornecimento 
dos itens, sem ônus adicionais para o Município.
g) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e 
coordenar os fornecimentos sob sua responsabilidade.
h) prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar toda e qualquer irregularidade
ocorrida ou observada na aquisição do objeto;
i) observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°da Constituição Federal;

9-DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado, por meio de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da 
licitante vencedora, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente à entrega do objeto, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada, acompanhada dos 
comprovantes impressos de regularidade de débito da Dívida Ativa da União, Estado e Município, 
FGTS e Trabalhistas válidas.

9.2 - Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção 
pelo Fornecedor e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema 
seja definitivamente regularizado.

10-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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10.1 - O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
a) A pedido, quando:
-comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior;
-o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:
-não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;
-perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
-por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
-não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
-não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 
Registro de Preço, sem justificativa aceitável;
-caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 
de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
10.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

11—DA GARANTIA
11.1 - A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações 
previstas na Lei n° 8.078, de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor -e alterações 
subseqüentes.

12— DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÀO
12.1 – A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a)  BERNADETE OLIVEIRA 
CARVALHO, designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 031 de 
08/07/2021, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
12.2 - A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o
documento da proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido no processo, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
12.3 - A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada.
12.4 - Será impugnado pela Fiscalização os objetos que não satisfaçam às condições do presente 
Termo de Referência.
12.5 - Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa 
decorrente dessa providência.

13-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao 
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos do 
contraditório e da ampla defesa.
13.2 - A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das 
outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas 
e danos causados à Administração.

14— DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA
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14.1 As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por 
conta das Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material –
AFM e no contrato, se houver.

15— DO FORO
15.1 - É competente o Foro da Comarca de Jacaraci - BA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.
15.2 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Jacaraci, 04 de Maio de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

CLAUDIO BOTELHO DE SOUZA- ME
CNPJ: 01.520.995/0001-84
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________                                _______________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2022

Aos 04 dias do mês de Maio ano de 2022, o Município de Jacaraci Estado da Bahia, representado 
neste ato pelo seu gestor, ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, residente e domiciliado a Rua 
Genésio Freire, portador da Carteira de Identidade n°. 02.212.670-85 expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Bahia e CPF/MF no. 229.354.445-15, RESOLVE REGISTRAR OS 
PREÇOS para eventual e futura aquisição de materiais de construção civil que serão doados as 
famílias carentes atendidas pela Assistência Social Municipal, conforme edital e anexos. Esta 
licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, no 
que for pertinente, além dos Decretos Municipais nº. 97 de 01 de dezembro de 2017 e legislação 
pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:

FORNECEDOR: ILDEBERTO RODRIGUES SANTANA - ME inscrita no CNPJ: 42.002.964/0001-19, 
sediada a Praça Municipal, 103, Centro, Jacaraci – BA, CEP: 46.310-000, neste ato representado 
pelo Sr. ILDEBERTO RODRIGUES SANTANA, portador da Carteira de Identidade n° 02.113.154-60 
SSP BA e CPF n° 151.690.065-00.

1—DO OBJETO/VALOR
Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de materiais de construção civil que 
serão doados as famílias carentes atendidas pela Assistência Social Municipal, conforme edital e 
anexos do Pregão nº 007/2022, e proposta da licitante vencedora, todas as partes integrantes deste 
instrumento, como se nele transcritos estivessem.

O valor referente a esta contratação será de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil quinhentos 
reais), de acordo a planilha reformulada.

LOTE - 05 MATERIAL HIDRO SANITÁRIO
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA UNIT TOTAL

1 35 Unid. BACIA SANITARIA CONVENCIONAL - BRANCA LOGASA R$ 198,86 R$ 6.960,10

2 15 Unid. CAIXA D´AGUA POLIETILENO,  CONFORME NBR 
14799 da ABNT, 500 lt  COM TAMPA FORTLEV R$ 271,61 R$ 4.074,15

3 20 Unid. CAIXA D´AGUA POLIETILENO, CONFORME NBR 
14799 da ABNT, 1.000 lt COM TAMPA FORTLEV R$ 417,12 R$ 8.342,40

4 35 Unid. CAIXA P/ DESCARGA BRANCA ASTRA R$ 36,86 R$ 1.290,10

5 30 Unid. LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO DE PAREDE, NA 
COR BRANCA, MEDINDO 34 X 46,5 X 13CM. LOGASA R$ 116,41 R$ 3.492,30

6 220 Unid. PARAFUSO P/ VASO C/ BUCHA N10 METALPLAS R$ 2,91 R$ 640,20
7 25 Unid. PIA SINTÉTICA 1,20 X 0,50 FIBRATEX R$ 145,51 R$ 3.637,75
8 25 Unid. TANQUE SINT. DUPLO 123X62cm FIBRATEX R$ 242,52 R$ 6.063,00

TOTAL LOTE R$ 34.500,00

2— DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura.
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Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE JACARACI - BA não 
será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do 
registro a preferência do fornecimento/prestação dos serviços em igualdade de condições.

3— DO PRAZO DE ENTREGA
3.1 - O licitante vencedor deve entregar o produto a ele adjudicado conforme programação e
solicitação feita pelo Setor de Compras;
3.1.1 - O prazo de entrega dos objetos deverá ser de 05 (cinco) dias após o recebimento da 
solicitação.
3.2 - Os produtos deverão ser entregues livre de frete e descarga, de acordo com o endereço 
indicado na Autorização de Compras.
3.3 - A aquisição e entrega do Produto Registrado será autorizada pelo Município, por intermédio de 
documento denominado "Autorização de Compra".

4— DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
4.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II 
do art. 65 da Lei n. ' 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
4.2 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da
Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro processo licitatório.
4.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado 
será convocado pela Secretaria da Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

5— DA UTILIZAÇÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 - Em observação as recomendações do Tribunal de Contas da União, a autorização de adesão 
de outros órgãos e entidades à presente Ata de Registro de Preços, ocorrerá mediante as seguintes 
condições:
a) anuência formal do Órgão Gerenciador;
b) autorização de adesão somente ocorrerá até o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 
na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem.;
c) os órgãos autorizados ("carona") não poderão adequar o objeto pretendido à Ata, alterando
especificações, características, periodicidade, freqüência na execução, prazos de recebimento, 
quantitativos, métodos, etc., por mínimas' que possam parecer, para sanear suas necessidades; e
d) em caso de autorização de "Adesão" o Órgão Gerenciador disponibilizará cópia do Edital, da Ata 
e da proposta do licitante.

6— DAS ATRIBUIÇÕES / OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1 - Caberá ao MUNICÍPIO a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e 
ainda:
a) realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais 
órgãos participantes;
b) providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às
necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes do Processo;
c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços registrados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
d) recusar qualquer item fora das especificações estabelecidas no Termo de Referência;
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e) verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas antes de cada 
pagamento;
f) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues, pela licitante vencedora, fora das
especificações do Termo de Referência;
g) efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata;
h) aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 
vencedora;
j) comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas na execução dos itens 
para adoção das providências saneadoras;
k) fiscalizar a execução dos itens, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer 
serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência.
7 - ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ORGÀOS
PARTICIPANTES
7.1 - Caberá aos órgãos participantes indicar o gestor da ata, ao qual, além das atribuições 
previstas no art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, compete:
a) Promover consulta prévia junto a Secretaria da Administração (Departamento de Licitações), 
quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos 
quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre 
a contratação efetivamente realizada;
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida 
atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a Secretaria da 
Administração eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo 
mesmo, das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela 
aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas;
d) Informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em 
atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as 
divergências relativas à entrega dos objetos e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Nota 
de Empenho;
e) As Secretarias Municipais participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade 
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este 
proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
f) Proceder ao ato de recebimento dos serviços, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer 
qualquer execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, bem como efetuar os pagamentos na forma e nos prazos estabelecidos.

8— DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS
8.1 - Constituem obrigações das empresas:
a) dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão nº 007/2022
e à sua proposta e nesta Ata;
b) cumprir as disposições constantes do Termo de Referência, bem como os prazos e as condições 
da aquisição;
c) Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(is) em que se 
verifique(m) danos decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, 
podendo ser através de correio eletrônico.
d) responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os encargos 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados;
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e) responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou 
servidores municipais, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa de 
seus empregados;
f) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito fornecimento 
dos itens, sem ônus adicionais para o Município.
g) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e 
coordenar os fornecimentos sob sua responsabilidade.
h) prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar toda e qualquer irregularidade
ocorrida ou observada na aquisição do objeto;
i) observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°da Constituição Federal;

9-DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado, por meio de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da 
licitante vencedora, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente à entrega do objeto, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada, acompanhada dos 
comprovantes impressos de regularidade de débito da Dívida Ativa da União, Estado e Município, 
FGTS e Trabalhistas válidas.

9.2 - Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção 
pelo Fornecedor e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema 
seja definitivamente regularizado.

10-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 - O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
a) A pedido, quando:
-comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior;
-o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:
-não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;
-perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
-por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
-não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
-não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 
Registro de Preço, sem justificativa aceitável;
-caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 
de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
10.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

11—DA GARANTIA
11.1 - A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações 
previstas na Lei n° 8.078, de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor -e alterações 
subseqüentes.

12— DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÀO
12.1 – A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a)  BERNADETE OLIVEIRA 
CARVALHO, designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 031 de 
08/07/2021, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
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12.2 - A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o
documento da proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido no processo, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
12.3 - A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada.
12.4 - Será impugnado pela Fiscalização os objetos que não satisfaçam às condições do presente 
Termo de Referência.
12.5 - Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa 
decorrente dessa providência.

13-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao 
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos do 
contraditório e da ampla defesa.
13.2 - A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das 
outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas 
e danos causados à Administração.

14— DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por 
conta das Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material –
AFM e no contrato, se houver.

15— DO FORO
15.1 - É competente o Foro da Comarca de Jacaraci - BA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.
15.2 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Jacaraci, 04 de Maio de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

ILDEBERTO RODRIGUES SANTANA - ME
CNPJ: 42.002.964/0001-19
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________                                _______________________________
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12.2 - A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o
documento da proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido no processo, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
12.3 - A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada.
12.4 - Será impugnado pela Fiscalização os objetos que não satisfaçam às condições do presente 
Termo de Referência.
12.5 - Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa 
decorrente dessa providência.

13-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao 
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos do 
contraditório e da ampla defesa.
13.2 - A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das 
outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas 
e danos causados à Administração.

14— DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por 
conta das Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material –
AFM e no contrato, se houver.

15— DO FORO
15.1 - É competente o Foro da Comarca de Jacaraci - BA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.
15.2 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Jacaraci, 04 de Maio de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

ILDEBERTO RODRIGUES SANTANA - ME
CNPJ: 42.002.964/0001-19
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________                                _______________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2022

Aos 04 dias do mês de Maio ano de 2022, o Município de Jacaraci Estado da Bahia, representado 
neste ato pelo seu gestor, ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, residente e domiciliado a Rua
Genésio Freire, portador da Carteira de Identidade n°. 02.212.670-85 expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Bahia e CPF/MF no. 229.354.445-15, RESOLVE REGISTRAR OS 
PREÇOS para eventual e futura aquisição de materiais de construção civil que serão doados as 
famílias carentes atendidas pela Assistência Social Municipal, conforme edital e anexos. Esta 
licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, no 
que for pertinente, além dos Decretos Municipais nº. 97 de 01 de dezembro de 2017 e legislação 
pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:

FORNECEDOR: COMERCIAL MORAES LTDA - ME inscrita no CNPJ: 11.055.901/0001-05,
sediada a Passagem Luiz Carlos Prestes SN – Distrito Irundiara, Jacaraci – BA, CEP: 46.310-000, 
neste ato representado pelo Sr. Paulo Santos Moraes, portador da Carteira de Identidade n° 
6505573 SSP/BA e CPF n° 660.541.925-15.

1—DO OBJETO/VALOR
Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de materiais de construção civil que 
serão doados as famílias carentes atendidas pela Assistência Social Municipal, conforme edital e 
anexos do Pregão nº 007/2022, e proposta da licitante vencedora, todas as partes integrantes deste 
instrumento, como se nele transcritos estivessem.

O valor referente a esta contratação será de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), de acordo 
a planilha reformulada.

LOTE 01                          BLOCO
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA UNIT TOTAL

1 150000 Unid. BLOCO 09X19X24 Cer. Central R$ 0,80 R$ 120.000,00
TOTAL LOTE R$ 120.000,00

2— DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE JACARACI - BA não 
será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do 
registro a preferência do fornecimento/prestação dos serviços em igualdade de condições.

3— DO PRAZO DE ENTREGA
3.1 - O licitante vencedor deve entregar o produto a ele adjudicado conforme programação e
solicitação feita pelo Setor de Compras;
3.1.1 - O prazo de entrega dos objetos deverá ser de 05 (cinco) dias após o recebimento da 
solicitação.
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3.2 - Os produtos deverão ser entregues livre de frete e descarga, de acordo com o endereço 
indicado na Autorização de Compras.
3.3 - A aquisição e entrega do Produto Registrado será autorizada pelo Município, por intermédio de 
documento denominado "Autorização de Compra".

4— DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
4.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II 
do art. 65 da Lei n. ' 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
4.2 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da
Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro processo licitatório.
4.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado 
será convocado pela Secretaria da Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

5— DA UTILIZAÇÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 - Em observação as recomendações do Tribunal de Contas da União, a autorização de adesão 
de outros órgãos e entidades à presente Ata de Registro de Preços, ocorrerá mediante as seguintes 
condições:
a) anuência formal do Órgão Gerenciador;
b) autorização de adesão somente ocorrerá até o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 
na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem.;
c) os órgãos autorizados ("carona") não poderão adequar o objeto pretendido à Ata, alterando
especificações, características, periodicidade, freqüência na execução, prazos de recebimento, 
quantitativos, métodos, etc., por mínimas' que possam parecer, para sanear suas necessidades; e
d) em caso de autorização de "Adesão" o Órgão Gerenciador disponibilizará cópia do Edital, da Ata 
e da proposta do licitante.

6— DAS ATRIBUIÇÕES / OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1 - Caberá ao MUNICÍPIO a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e 
ainda:
a) realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais 
órgãos participantes;
b) providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às
necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes do Processo;
c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços registrados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
d) recusar qualquer item fora das especificações estabelecidas no Termo de Referência;
e) verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas antes de cada 
pagamento;
f) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues, pela licitante vencedora, fora das
especificações do Termo de Referência;
g) efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata;
h) aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 
vencedora;
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j) comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas na execução dos itens 
para adoção das providências saneadoras;
k) fiscalizar a execução dos itens, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer 
serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência.

7 - ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ORGÀOS
PARTICIPANTES
7.1 - Caberá aos órgãos participantes indicar o gestor da ata, ao qual, além das atribuições 
previstas no art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, compete:
a) Promover consulta prévia junto a Secretaria da Administração (Departamento de Licitações), 
quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos 
quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre 
a contratação efetivamente realizada;
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida 
atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a Secretaria da 
Administração eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo 
mesmo, das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela 
aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas;
d) Informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em 
atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as 
divergências relativas à entrega dos objetos e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Nota 
de Empenho;
e) As Secretarias Municipais participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade 
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este 
proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
f) Proceder ao ato de recebimento dos serviços, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer 
qualquer execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, bem como efetuar os pagamentos na forma e nos prazos estabelecidos.

8— DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS
8.1 - Constituem obrigações das empresas:
a) dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão nº 007/2022
e à sua proposta e nesta Ata;
b) cumprir as disposições constantes do Termo de Referência, bem como os prazos e as condições 
da aquisição;
c) Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(is) em que se 
verifique(m) danos decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, 
podendo ser através de correio eletrônico.
d) responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os encargos 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados;
e) responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou 
servidores municipais, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa de 
seus empregados;
f) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito fornecimento 
dos itens, sem ônus adicionais para o Município.
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g) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e 
coordenar os fornecimentos sob sua responsabilidade.
h) prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar toda e qualquer irregularidade
ocorrida ou observada na aquisição do objeto;
i) observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°da Constituição Federal;

9-DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado, por meio de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da 
licitante vencedora, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente à entrega do objeto, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada, acompanhada dos 
comprovantes impressos de regularidade de débito da Dívida Ativa da União, Estado e Município, 
FGTS e Trabalhistas válidas.

9.2 - Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção 
pelo Fornecedor e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema 
seja definitivamente regularizado.

10-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 - O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
a) A pedido, quando:
-comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior;
-o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:
-não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;
-perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
-por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
-não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
-não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 
Registro de Preço, sem justificativa aceitável;
-caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 
de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
10.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

11—DA GARANTIA
11.1 - A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações 
previstas na Lei n° 8.078, de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor -e alterações 
subseqüentes.

12— DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÀO
12.1 – A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a)  BERNADETE OLIVEIRA 
CARVALHO, designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 031 de 
08/07/2021, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
12.2 - A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o
documento da proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido no processo, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
12.3 - A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada.
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12.4 - Será impugnado pela Fiscalização os objetos que não satisfaçam às condições do presente 
Termo de Referência.
12.5 - Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa 
decorrente dessa providência.

13-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao 
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos do 
contraditório e da ampla defesa.
13.2 - A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das 
outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas 
e danos causados à Administração.

14— DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por 
conta das Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material –
AFM e no contrato, se houver.

15— DO FORO
15.1 - É competente o Foro da Comarca de Jacaraci - BA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.
15.2 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Jacaraci, 04 de Maio de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

COMERCIAL MORAES LTDA - ME
CNPJ: 11.055.901/0001-05

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________                                _______________________________
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12.4 - Será impugnado pela Fiscalização os objetos que não satisfaçam às condições do presente 
Termo de Referência.
12.5 - Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa 
decorrente dessa providência.

13-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao 
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos do 
contraditório e da ampla defesa.
13.2 - A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das 
outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas 
e danos causados à Administração.

14— DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por 
conta das Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material –
AFM e no contrato, se houver.

15— DO FORO
15.1 - É competente o Foro da Comarca de Jacaraci - BA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.
15.2 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Jacaraci, 04 de Maio de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

COMERCIAL MORAES LTDA - ME
CNPJ: 11.055.901/0001-05

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________                                _______________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2022

Aos 04 dias do mês de Maio ano de 2022, o Município de Jacaraci Estado da Bahia, representado 
neste ato pelo seu gestor, ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, residente e domiciliado a Rua
Genésio Freire, portador da Carteira de Identidade n°. 02.212.670-85 expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Bahia e CPF/MF no. 229.354.445-15, RESOLVE REGISTRAR OS 
PREÇOS para eventual e futura aquisição de materiais de construção civil que serão doados as 
famílias carentes atendidas pela Assistência Social Municipal, conforme edital e anexos. Esta 
licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, no 
que for pertinente, além dos Decretos Municipais nº. 97 de 01 de dezembro de 2017 e legislação 
pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:

FORNECEDOR: LEONARDO GUEDES DIAS - ME inscrita no CNPJ: 19.068.236/0001-98, sediada 
Trav. Leone Medeiros de Brito, S/N, Jacaraci - Bahia, CEP: 46.310.000, neste ato representado pelo 
Sr. LEONARDO GUEDES DIAS, portador da Carteira de Identidade n° RG n.º 968993796 SSP BA e 
CPF: 003.819.745-61.

1—DO OBJETO/VALOR
Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de materiais de construção civil que 
serão doados as famílias carentes atendidas pela Assistência Social Municipal, conforme edital e 
anexos do Pregão nº 007/2022, e proposta da licitante vencedora, todas as partes integrantes deste 
instrumento, como se nele transcritos estivessem.

O valor referente a esta contratação será de R$ 262.500,00 (Duzentos e sessenta e dois mil e 
quinhentos reais), de acordo a planilha reformulada.

LOTE 03                              CIMENTO
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA UNIT TOTAL

1 7000 Unid. CIMENTO CPII Z-32, SACO 50KG NACIONAL R$ 37,50 R$ 262.500,00
TOTAL LOTE R$ 262.500,00

2— DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE JACARACI - BA não 
será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do 
registro a preferência do fornecimento/prestação dos serviços em igualdade de condições.

3— DO PRAZO DE ENTREGA
3.1 - O licitante vencedor deve entregar o produto a ele adjudicado conforme programação e
solicitação feita pelo Setor de Compras;
3.1.1 - O prazo de entrega dos objetos deverá ser de 05 (cinco) dias após o recebimento da 
solicitação.
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3.2 - Os produtos deverão ser entregues livre de frete e descarga, de acordo com o endereço 
indicado na Autorização de Compras.
3.3 - A aquisição e entrega do Produto Registrado será autorizada pelo Município, por intermédio de 
documento denominado "Autorização de Compra".

4— DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
4.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II 
do art. 65 da Lei n. ' 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
4.2 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da
Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro processo licitatório.
4.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado 
será convocado pela Secretaria da Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

5— DA UTILIZAÇÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 - Em observação as recomendações do Tribunal de Contas da União, a autorização de adesão 
de outros órgãos e entidades à presente Ata de Registro de Preços, ocorrerá mediante as seguintes 
condições:
a) anuência formal do Órgão Gerenciador;
b) autorização de adesão somente ocorrerá até o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 
na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem.;
c) os órgãos autorizados ("carona") não poderão adequar o objeto pretendido à Ata, alterando
especificações, características, periodicidade, freqüência na execução, prazos de recebimento, 
quantitativos, métodos, etc., por mínimas' que possam parecer, para sanear suas necessidades; e
d) em caso de autorização de "Adesão" o Órgão Gerenciador disponibilizará cópia do Edital, da Ata 
e da proposta do licitante.

6— DAS ATRIBUIÇÕES / OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1 - Caberá ao MUNICÍPIO a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e 
ainda:
a) realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais 
órgãos participantes;
b) providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às
necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes do Processo;
c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços registrados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
d) recusar qualquer item fora das especificações estabelecidas no Termo de Referência;
e) verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas antes de cada 
pagamento;
f) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues, pela licitante vencedora, fora das
especificações do Termo de Referência;
g) efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata;
h) aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 
vencedora;
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j) comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas na execução dos itens 
para adoção das providências saneadoras;
k) fiscalizar a execução dos itens, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer 
serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência.

7 - ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ORGÀOS
PARTICIPANTES
7.1 - Caberá aos órgãos participantes indicar o gestor da ata, ao qual, além das atribuições 
previstas no art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, compete:
a) Promover consulta prévia junto a Secretaria da Administração (Departamento de Licitações), 
quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos 
quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre 
a contratação efetivamente realizada;
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida 
atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a Secretaria da 
Administração eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo 
mesmo, das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela 
aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas;
d) Informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em 
atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as 
divergências relativas à entrega dos objetos e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Nota 
de Empenho;
e) As Secretarias Municipais participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade 
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este 
proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
f) Proceder ao ato de recebimento dos serviços, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer 
qualquer execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, bem como efetuar os pagamentos na forma e nos prazos estabelecidos.

8— DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS
8.1 - Constituem obrigações das empresas:
a) dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão nº 007/2022
e à sua proposta e nesta Ata;
b) cumprir as disposições constantes do Termo de Referência, bem como os prazos e as condições 
da aquisição;
c) Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(is) em que se 
verifique(m) danos decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, 
podendo ser através de correio eletrônico.
d) responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os encargos 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados;
e) responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou 
servidores municipais, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa de 
seus empregados;
f) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito fornecimento 
dos itens, sem ônus adicionais para o Município.
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g) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e 
coordenar os fornecimentos sob sua responsabilidade.
h) prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar toda e qualquer irregularidade
ocorrida ou observada na aquisição do objeto;
i) observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°da Constituição Federal;

9-DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado, por meio de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da 
licitante vencedora, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente à entrega do objeto, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada, acompanhada dos 
comprovantes impressos de regularidade de débito da Dívida Ativa da União, Estado e Município, 
FGTS e Trabalhistas válidas.

9.2 - Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção 
pelo Fornecedor e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema 
seja definitivamente regularizado.

10-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 - O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
a) A pedido, quando:
-comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior;
-o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:
-não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;
-perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
-por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
-não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
-não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 
Registro de Preço, sem justificativa aceitável;
-caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 
de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
10.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

11—DA GARANTIA
11.1 - A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações 
previstas na Lei n° 8.078, de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor -e alterações 
subseqüentes.

12— DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÀO
12.1 – A execução será acompanhada e fiscalizada pelo (a) servidor (a)  BERNADETE OLIVEIRA 
CARVALHO, designado pela Administração do CONTRATANTE, conforme portaria nº 031 de 
08/07/2021, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
12.2 - A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o
documento da proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido no processo, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
12.3 - A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada.
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12.4 - Será impugnado pela Fiscalização os objetos que não satisfaçam às condições do presente 
Termo de Referência.
12.5 - Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa 
decorrente dessa providência.

13-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao 
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos do 
contraditório e da ampla defesa.
13.2 - A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das 
outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas 
e danos causados à Administração.

14— DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por 
conta das Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material –
AFM e no contrato, se houver.

15— DO FORO
15.1 - É competente o Foro da Comarca de Jacaraci - BA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.
15.2 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Jacaraci, 04 de Maio de 2022.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU
Prefeito Municipal

LEONARDO GUEDES DIAS - ME
CNPJ: 19.068.236/0001-98
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________                                _______________________________
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RESCISÃO DO CONTATO N° 117-01/2022  
 

Celebrado entre o Município de Malhada de Pedras / BA e Vânia 
Guimarães Fernandes de Souza, que tem por objeto o fornecimento de 
material de construção para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, conforme especificações constantes no do processo de 
Pregão Eletrônico nº 009/2021 e na Ata de Registro de Preços 
016/2021. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ sob nº 14.106.561/0001-84 com Sede na Praça da Bandeira, nº 07, centro, na cidade 
de Malhada de Pedras, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Carlos Roberto 
Santos da Silva, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 07.023.677-10, expedida pela 
SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 737.106.105-59, residente e domiciliado na Rua Alagoas, nº 56, 
Bairro do Campo, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, a seguir denominado simplesmente 
DISTRATANTE, e VÂNIA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, com sede na Avenida Vieira de Melo, 13, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, 
inscrito no CNPJ sob n° 15.431.603/0002-04, Representada por Vânia Guimarães Fernandes de 
Souza, a seguir denominada simplesmente DISTRATADA, resolvem, de comum acordo formalizar o 
presente distrato, nos seguintes termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. A presente rescisão amigável tem por objeto o desfazimento do Contrato n° 117-01/2022, que tem 
por objeto o fornecimento de material de construção para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 009/2021 e 
na Ata de Registro de Preços 016/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
2.1. A presente Rescisão Amigável encontra amparo legal no Art. 79, II, da Lei n° 8.666/93, por 
conveniência da Administração. 
 
 
Malhada de Pedras, 04 de Abril de 2022. 
 
 
 
_________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS 
CNPJ: 14.106.561/0001-84 
Carlos Roberto Santos da Silva 
 
 
 
_________________________________________________ 
VÂNIA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA 
CNPJ: 15.431.603/0002-04 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contratos
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RESCISÃO DO CONTATO N° 117.1-01/2022  
 

Celebrado entre o Município de Malhada de Pedras / BA e Vânia 
Guimarães Fernandes de Souza, que tem por objeto o fornecimento de 
material de construção para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, conforme especificações constantes no do processo de 
Pregão Eletrônico nº 009/2021 e na Ata de Registro de Preços 
016/2021. 
 

O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 14.106.561/0001-84, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Rua Padre Ladislau 
Klener, s/n, centro, na cidade de Malhada de Pedras-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.802/001-86 
e 45.205.965/0001-59 (Secretaria), denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Carlos Roberto Santos da Silva, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 07.023.677-
10, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 737.106.105-59, residente e domiciliado na 
Rua Alagoas, nº 56, Bairro do Campo, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia e por sua Secretária 
Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Elisângela Rosa 
dos Santos, brasileira, casada, professora, portadora da cédula de identidade nº: 09.580.675-03, 
expedida pela SSP/Ba cadastrada no CPF nº 022.558.765-31, residente domiciliada na cidade de 
Malhada de Pedras-Ba, a seguir denominado simplesmente DISTRATANTE, e VÂNIA GUIMARÃES 
FERNANDES DE SOUZA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Avenida Vieira de Melo, 
13, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrito no CNPJ sob n° 15.431.603/0002-04, 
Representada por Vânia Guimarães Fernandes de Souza, a seguir denominada simplesmente 
DISTRATADA, resolvem, de comum acordo formalizar o presente distrato, nos seguintes termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. A presente rescisão amigável tem por objeto o desfazimento do Contrato n° 117.1-01/2022, que 
tem por objeto o fornecimento de material de construção para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 
009/2021 e na Ata de Registro de Preços 016/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
2.1. A presente Rescisão Amigável encontra amparo legal no Art. 79, II, da Lei n° 8.666/93, por 
conveniência da Administração. 
 
 
Malhada de Pedras, 04 de Abril de 2022. 
 
 
_________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS 
CNPJ: 14.106.561/0001-84 
CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 
 
 
_________________________________________________ 
ELISÂNGELA ROSA DOS SANTOS 
GESTORA DO FME  
 
 
_________________________________________________ 
VÂNIA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA 
CNPJ: 15.431.603/0002-04 
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RESCISÃO DO CONTATO N° 118-01/2022 

Celebrado entre o Município de Malhada de Pedras / BA e Vânia 
Guimarães Fernandes de Souza, que tem por objeto o fornecimento de 
material de construção para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, conforme especificações constantes no do processo de 
Pregão Eletrônico nº 009/2021 e na Ata de Registro de Preços 
016/2021. 

O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 14.106.561/0001-84, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça da Saudade, 
s/n, centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.565.660/0001-94, 
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Carlos Roberto Santos da 
Silva, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 07.023.677-10, expedida pela SSP/BA e 
cadastrado no CPF sob o nº 737.106.105-59, residente e domiciliado na Rua Alagoas, nº 56, Bairro do 
Campo, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), Cleyderson Aguiar Caetano, portador da cédula de identidade nº 
09.580.857-49, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 019.829.775-07, residente e 
domiciliado na Rua Senador Paulo Souto, nº 31, centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, a 
seguir denominado simplesmente DISTRATANTE, e VÂNIA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Avenida Vieira de Melo, 13, Centro, Malhada de 
Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrito no CNPJ sob n° 15.431.603/0002-04, Representada por Vânia 
Guimarães Fernandes de Souza, a seguir denominada simplesmente DISTRATADA, resolvem, de 
comum acordo formalizar o presente distrato, nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. A presente rescisão amigável tem por objeto o desfazimento do Contrato n° 118-01/2022, que tem 
por objeto o fornecimento de material de construção para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 009/2021 e 
na Ata de Registro de Preços 016/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
2.1. A presente Rescisão Amigável encontra amparo legal no Art. 79, II, da Lei n° 8.666/93, por 
conveniência da Administração. 

Malhada de Pedras, 04 de Abril de 2022. 

_________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS 
CNPJ: 14.106.561/0001-84 
CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 

_______________________________________________ __ 
CLEYDERSON AGUIAR CAETANO 
GESTOR DO FMS 

_________________________________________________ 
VÂNIA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA 
CNPJ: 15.431.603/0002-04 

Ano 11 - 19/05/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1363 - PÁGINA 69

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



RESCISÃO DO CONTATO N° 119-01/2022 

Celebrado entre o Município de Malhada de Pedras / BA e Vânia 
Guimarães Fernandes de Souza, que tem por objeto o fornecimento de 
material de construção para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, conforme especificações constantes no do processo de 
Pregão Eletrônico nº 009/2021 e na Ata de Registro de Preços 
016/2021. 

O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 14.106.561/0001-84, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça 
da Saudade, s/n, centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.015.950/0001-55, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Carlos Roberto Santos da Silva, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 07.023.677-
10, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 737.106.105-59, residente e domiciliado na 
Rua Alagoas, nº 56, Bairro do Campo, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, e por seu Secretário 
Municipal de Assistência Social (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), o Sr. 
Nadiel Silveira Ferreira, brasileiro, maior, portadoro da cédula de identidade nº 09.580.936-87, 
expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 019.662.095-33, residente e domiciliado na Rua 
Rua Deputado Luiz Eduardo Magalhães, centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, a seguir 
denominado simplesmente DISTRATANTE, e VÂNIA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Avenida Vieira de Melo, 13, Centro, Malhada de 
Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrito no CNPJ sob n° 15.431.603/0002-04, Representada por Vânia 
Guimarães Fernandes de Souza, a seguir denominada simplesmente DISTRATADA, resolvem, de 
comum acordo formalizar o presente distrato, nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. A presente rescisão amigável tem por objeto o desfazimento do Contrato n° 119-01/2022, que tem 
por objeto o fornecimento de material de construção para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 009/2021 e 
na Ata de Registro de Preços 016/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
2.1. A presente Rescisão Amigável encontra amparo legal no Art. 79, II, da Lei n° 8.666/93, por 
conveniência da Administração. 

Malhada de Pedras, 04 de Abril de 2022. 

_________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS 
CNPJ: 14.106.561/0001-84 
CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 

____________________________________________ _____ 
NADIEL SILVEIRA FERREIRA 
GESTORA DO FMAS 

_________________________________________________ 
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VÂNIA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA 
CNPJ: 15.431.603/0002-04 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

 
EXTRATO DE CONTRATO N° 073/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, CONFORME ANEXO I. 
 
Contratada: ELKE BETANIA SILVA CARVALHO (BISCOITO CAFÉ E CIA), com sede na Praça Padre 
Durval Soares, s/nº, Centro, Mortugaba-Ba, CNPJ Nº 08.722.270/0001-18, representada pelo Sr. Tarcísio 
Newman Ferreira Mendes, portador do RG nº 291065163 e CPF 181.731.318-56, com a importância de 
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 
 
Prazo: 31/12/2022. 
 
Mortugaba – BA. 01/04/2022.  
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
Pregoeiro. 

 
EXTRATO DE CONTRATO N° 086/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, CONFORME ANEXO I. 
 
Contratada: MARIGERSON DIAS DOS SANTOS, com sede a Rua 30 de Novembro S/N, Centro, 
Mortugaba – BA de CNPJ n° 10.540.009/0001-49, neste ato representado pelo Sr. Marigerson Dias dos 
Santos, portador do RG n° 28757703-X, com a importância de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 
 
Prazo: 31/12/2022. 
 
Mortugaba – BA. 01/04/2022.  
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
Pregoeiro. 

Extratos de Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

EXTRATO DE CONTRATO N° 089/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 

 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, 
LUBRIFICANTES, GRAXA E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 
PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. 
 
 
Contratada: LAYANE SOUSA CRUZ, com sede à Rua São José, centro, Mortugaba - BA, inscrita no 
CNPJ de nº 11.989.384/0001-33, neste ato representado pela Senhora Layane Sousa Cruz Martins, 
portadora do RG n° MG – 17.774.789, e CPF n° 026.144.315-16, com a importância de R$ 100.000,00 
(Cem mil reais). 
Prazo: 31/12/2022. 
 
Mortugaba – BA. 05/04/2022.  
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
Pregoeiro. 
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1 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 029/2022 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
Aos cinco dias do mês de abril do ano de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no 
CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, 
neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 
263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis Federais nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 
2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 012/2022, conforme homologação 
datada de: 05 de abril de 2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a 
seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, 
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, LAYANE SOUSA CRUZ, com sede à Rua São José, 
centro, Mortugaba - BA, inscrita no CNPJ de nº 11.989.384/0001-33, neste ato representado pela Senhora 
Layane Sousa Cruz Martins, portadora do RG n° MG – 17.774.789, e CPF n° 026.144.315-16 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, LUBRIFICANTES, GRAXA E DERIVADOS DO PETRÓLEO 
PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MORTUGABA-BA, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

 
 

Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.  
 
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a 
critério da Administração. 
 
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços. 
 
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e 
executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de 
Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços. 
 

Atas
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2 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura emitida, 
comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho. 
 
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO 
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por intermédio de 
instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma vez que o sistema de 
registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir. 
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93. 
 
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e 
que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às 
condições do edital e o Preço Registrado. 
 
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante. 
 
CLÁUSULA III – DA ENTREGA 
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o 
fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem 
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou 
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia; 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo atraso no 
fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/93; 
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta Cláusula: 
 
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato; 
 
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e 
 
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze dias 
que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito. 
 
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do 
fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da 
Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas; 
 
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei8.666/93. 
 
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo 
critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada cumpra 
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3 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na 
Lei 8.666/93. 
 
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 
I – Pelo Município: 
 
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços; 
 
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos 
motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores. 
 
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 
 
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a 
decisão final deverá ser fundamentada. 
 
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento dos 
produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.  
 
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de quaisquer 
Secretarias Municipais. 
 
CLÁUSULA VIII – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
PARECER: 
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao assunto 
no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração. 
Procuradoria do Município de Mortugaba. 

 
 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 

CNPJ: 13.677.687/0001-46 
CONTRATANTE 

 
 

___________________________________________  
LAYANE SOUSA CRUZ 

CNPJ de nº 11.989.384/0001-33 
CONTRATADA 
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1 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 031/2022 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no 
CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, 
neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 
263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis Federais nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 
2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 014/2022, conforme homologação 
datada de: 01 de abril de 2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a 
seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, 
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, MARIGERSON DIAS DOS SANTOS, com sede a Rua 
30 de Novembro S/N, Centro, Mortugaba – BA de CNPJ n° 10.540.009/0001-49, neste ato representado pelo Sr. 
Marigerson Dias dos Santos, portador do RG n° 28757703-X. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, CONFORME ANEXO I, 
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 
 

 
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.  
 
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a 
critério da Administração. 
 
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços. 
 
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e 
executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de 
Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços. 
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2 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura emitida, 
comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho. 
 
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO 
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por intermédio de 
instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma vez que o sistema de 
registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir. 
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93. 
 
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e 
que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às 
condições do edital e o Preço Registrado. 
 
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante. 
 
CLÁUSULA III – DA ENTREGA 
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o 
fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem 
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou 
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia; 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo atraso no 
fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/93; 
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta Cláusula: 
 
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato; 
 
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e 
 
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze dias 
que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito. 
 
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do 
fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da 
Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas; 
 
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei8.666/93. 
 
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo 
critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada cumpra 
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3 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na 
Lei 8.666/93. 
 
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 
I – Pelo Município: 
 
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços; 
 
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos 
motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores. 
 
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 
 
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a 
decisão final deverá ser fundamentada. 
 
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento dos 
produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.  
 
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de quaisquer 
Secretarias Municipais. 
 
CLÁUSULA VIII – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
PARECER: 
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao assunto 
no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração. 
Procuradoria do Município de Mortugaba. 

 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 

CNPJ: 13.677.687/0001-46 
CONTRATANTE 

 
 

___________________________________________  
MARIGERSON DIAS DOS SANTOS 

CNPJ n° 10.540.009/0001-49 
CONTRATADA 
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1 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 031/2022 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no 
CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, 
neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 
263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis Federais nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 
2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 014/2022, conforme homologação 
datada de: 01 de abril de 2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a 
seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, 
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, ELKE BETANIA SILVA CARVALHO (BISCOITO 
CAFÉ E CIA), com sede na Praça Padre Durval Soares, s/nº, Centro, Mortugaba-BA, CNPJ Nº 08.722.270/0001-
18, representada pelo Sr. Tarcísio Newman Ferreira Mendes, portador do RG nº 291065163 e CPF 181.731.318-
56. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, CONFORME ANEXO I, 
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 
 

 
 
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.  
 
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a 
critério da Administração. 
 
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços. 
 
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e 
executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de 
Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura emitida, 
comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho. 
 
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por intermédio de 
instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma vez que o sistema de 
registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir. 
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93. 
 
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e 
que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às 
condições do edital e o Preço Registrado. 
 
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante. 
 
CLÁUSULA III – DA ENTREGA 
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o 
fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem 
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou 
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia; 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo atraso no 
fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/93; 
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta Cláusula: 
 
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato; 
 
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e 
 
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze dias 
que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito. 
 
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do 
fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da 
Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas; 
 
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei8.666/93. 
 
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo 
critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada cumpra 
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na 
Lei 8.666/93. 
 
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei 
8.666/93. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

 
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 
I – Pelo Município: 
 
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços; 
 
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos 
motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores. 
 
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 
 
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a 
decisão final deverá ser fundamentada. 
 
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento dos 
produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.  
 
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de quaisquer 
Secretarias Municipais. 
 
CLÁUSULA VIII – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
PARECER: 
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao assunto 
no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração. 
Procuradoria do Município de Mortugaba. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 

CNPJ: 13.677.687/0001-46 
CONTRATANTE 

 
 
 

___________________________________________  
ELKE BETANIA SILVA CARVALHO (BISCOITO CAFÉ E CIA) 

CNPJ Nº 08.722.270/0001-18 
CONTRATADA 
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