


ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

PRAÇA DOM HELIO PASCHOAL, N° 41 - BAIRRO CENTRO 
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - ESTADO DA BAHIA  

CNPJ N° 16.415.127/0001-01 
PODER LEGISLATIVO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO REFERENTE À REVOGAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 001/2022. Processo Administrativo 008/2022 

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora informa 
que devido ao Luto Oficial Decretado por três dias pelo Município de Livramento de 
Nossa Senhora no dia 13 de junho e ratificado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Livramento de Nossa Senhora Resolve CANCELAR a Sessão de Abertura e Julgamento 
do Pregão 001/2022 que aconteceria no dia 15 de junho de 2022 às 10:00h.  

RESOLVE AINDA, baseado no art. 49 da Lei 8.666/93 bem como na Súmula 
473, do Supremo Tribunal Federal, REVOGAR o Processo Administrativo nº 008/2022. 

Publica-se para ciência dos interessados. 

GABRIEL ALVES PIRES 
 PREGOEIRO OFICIAL 
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AVISO DO RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 003/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 11.947/09 e
Resolução/CD/FNDE nº 006/2020, alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 16/2021, torna 
público o resultado, adjudicação e homologação da Chamada Pública nº 003/2022, para 
credenciamento de fornecedores, objetivando a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, visando o atendimento 
da Alimentação Escolar dos alunos da Educação Básica vinculados ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar-PNAE/FNDE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, realizada no dia 07/06/2022 às 09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Caculé, sito a Rua Rui Barbosa, nº 26, Centro, Caculé – BA. Sendo declarados
como CREDENCIADOS: RICARDO BRITO ALVES, inscrito no CPF sob o nº 046.580.815-80, 
portador da cédula de identidade nº 22224570-09, Nº DAP-Física: 
SDW0046580815801707211052; classificada e credenciada nos itens relacionados conforme 
o mapa de propostas escritas, nos itens: Beterraba, Cenoura, Colorífico, Farinha de Mandioca,
Quiabo, Farinha de Tapioca, com um valor total de R$ 23.748,96 (vinte e três mil e setecentos
e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos); DANILO CÉLIO LOPES, inscrito no CPF
sob o nº 004.561.345-14, portador da cédula de identidade nº 22286577-60, Nº DAP-Física:
SDW0004561345140806210928, classificada e credenciada nos itens relacionados conforme
o mapa de propostas escritas, nos itens: Beterraba, Cenoura, Alface, Laranja, Quiabo, Maça,
Cebola, com um valor total de R$ 12.420,00 (doze mil e quatrocentos e vinte reais); JOSÉ
ANTÔNIO REBOUÇAS FERNANDES, inscrito no CPF sob o nº 954.508.745-53, portador da
cédula de identidade nº 07843786-57, Nº DAP-Física: SDW0954508745531104220246,
classificada e credenciada nos itens relacionados conforme o mapa de propostas escritas,
nos itens: Carne Bovina – Tipo Moída, Carne Bovina – Tipo Pedaço, Carne Bovina – Tipo
Pedaço (Músculo), Carne Bovina Salgada (Charque), com um valor total de R$ 39.989,64
(trinta e nove mil e novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Ficando
o valor global da licitação em R$ 76.158,60 (setenta e seis mil e cento e cinquenta e oito reais
e sessenta centavos). Ciente do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal
ADJUDICA o objeto aos credenciados e HOMOLOGA o presente procedimento licitatório.
Segue o processo para demais diligências. Caculé, 14 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva
– Prefeito Municipal.
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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

ESCLARECIMENTO AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2022

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de veículos automotores diversos, em atendimento às 
necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme condições e especificações 
constantes no Edital e seus anexos. 

Questionamento: 

No item 16.9. - Diz que caso a licitante convocada não assine o contrato, a licitante 
remanescente é obrigada a assinar nas mesmas condições, inclusive o preço?

Resposta: 

O item 16.9 do Ato Convocatório, permite inferir, que caso a licitante vencedora do certame, 
no ato da assinatura do contrato, se recusar a fazê-lo no prazo e nas condições estabelecidas,
além da aplicação das sanções cabíveis, será, convocada a licitante remanescente, na ordem 
de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, cabendo ao pregoeiro à verificação da adequação da proposta e 
das condições de habilitação, obedecida à ordem de classificação.
Com o objetivo de obter propostas vantajosas, se buscará que os preços atendam as 
condições do primeiro colocado. Caso isso não seja aplicável no caso concreto, entende-se 
ser possível, conforme entendimentos acerca do tema, a contratação por valor superior ao 
valor apresentado pela vencedora no procedimento licitatório, desde que esteja este valor
dentro do estimado pela administração, cabendo profunda análise sobre a vantajosidade e 
economicidade. 
É importante saber que se a convocação do remanescente for efetuada dentro do prazo de 
validade das propostas e a contratação se der pelo preço do próprio remanescente (seu último 
lance), não terá este direito a recusar a contratação, sob pena das sanções cabíveis. Contudo, 
expirado o prazo de validade da proposta sem que o licitante aceite prorrogá-la, não será 
obrigado à contratar com a Administração.

Publique-se.
Caculé (BA), 14 de junho de 2022.

Ricardo Santana Moreira Barbosa
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Breno Calasans Costa Ribeiro
Pregoeiro Municipal
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso V, da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o 
objeto da Dispensa de Licitação Nº 068/2022 – Objetivando a aquisição de cilindro canalizador, 
destinado a estrutura e ornamentação dos festejos juninos do ano de 2022, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município. Lança-se o Ato Formal 
para a contratação de BRITO BRITO COMERCIO DE FOGOS MATERIAL ESPORTIVO E EVENTOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 14.681.182/0001-18, situada na Pç. 
Do Mercado, 05, Centro, Ibiassucê – BA, CEP: 46.390-000. Valor global da Dispensa: R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais). Comissão Permanente de Licitação – 01 de junho de 2022. Breno Calasans Costa 
Ribeiro - Presidente.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do 
Ato da Dispensa de Licitação Nº 068/2022 – Objetivando a aquisição de cilindro canalizador, destinado a 
estrutura e ornamentação dos festejos juninos do ano de 2022, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município. O prefeito lança o Ato Formal para a 
contratação de BRITO BRITO COMERCIO DE FOGOS MATERIAL ESPORTIVO E EVENTOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 14.681.182/0001-18, situada na Pç. Do 
Mercado, 05, Centro, Ibiassucê – BA, CEP: 46.390-000. Valor global da Dispensa: R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022, 
devendo ser celebrado o contrato com: BRITO BRITO COMERCIO DE FOGOS MATERIAL ESPORTIVO 
E EVENTOS LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta
foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva
- Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, ante a Dispensa de Licitação 
n 068/2022 – Objeto: Aquisição de cilindro canalizador, destinado a estrutura e ornamentação dos 
festejos juninos do ano de 2022, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, deste município, HOMOLOGA o presente processo para a contratação de BRITO BRITO 
COMERCIO DE FOGOS MATERIAL ESPORTIVO E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 14.681.182/0001-18, situada na Pç. Do Mercado, 05, Centro, 
Ibiassucê – BA, CEP: 46.390-000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, 
deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 14.000,00 (quatorze 
mil reais). Caculé, 01 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 345/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: BRITO 
BRITO COMERCIO DE FOGOS MATERIAL ESPORTIVO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 
14.681.182/0001-18. OBJETO: Aquisição de cilindro canalizador, destinado a estrutura e 
ornamentação dos festejos juninos do ano de 2022, em atendimento às necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, deste município. VALOR TOTAL: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
ASSINATURA: 01 de junho de 2022. VIGÊNCIA: 29 de julho de 2022. 
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PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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

EXTRATO
SEGUNDO TERMO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

AO CONTRATO Nº 161/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
com sede na situado na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia - FONE/FAX (77) 3455-1412, 
inscrita no CNPJ sob n.º 13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, 
Prefeito Municipal, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ALMEIDA NEVES COMÉRCIO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 
05.261.807/0001-00, com endereço comercial PC COSME SANTOS PEREIRA, 150, CENTRO, CACULÉ-
Bahia, neste ato representada por Leoni de Almeida Saraiva, brasileiro, casado, empresário, maior, capaz, 
inscrito no CPF sob o nº 358.208.375-68 e portador da cédula de identidade nº 03803040 SSP/BA, aqui
denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 029/2021, nas 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente Termo de Reajuste ao contrato de fornecimento, mediante as cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo o 2º Reajuste para equilíbrio econômico-financeiro
dos valores do contrato nº 161/2022, oriundos do Pregão Presencial nº 029/2021, objetivando o
fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico em atendimento as necessidades das 
diversas secretarias deste Município. REAJUSTE - Com base no parecer jurídico e documentos 
comprobatórios encontrados nos autos do processo de reajuste. VALORES DO REAJUSTE - Fica 
estipulado novos preços unitários conforme tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÃO UND
VALOR UNITÁRIO 
LICITADO/ÚLTIMO 

REAJUSTE

VALOR SOLICITADO/ 
CONTRATADA VALOR CONCEDIDO

Pó de Pedra
UND

R$ 101,65 R$ 116,08 R$ 116,08

Pedra Brita
UND R$ 171,26 R$ 192,66 R$ 192,66

Cimento
UND R$ 37,07 R$ 41,25 R$ 41,25

Areia Grossa
UND R$ 114,39 R$ 131,77 R$ 131,77

JUSTIFICATIVA -  A razão do pedido e da concessão do reajuste foi devido ao valor cotado em época 
licitatória não suprir mais os custos e insumos conforme documentos anexos no processo administrativo e 
com base no parecer jurídico. Conforme fundamentação legal art. 65, letra “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.
Este reajuste tem efeito retroativo a partir da data da solicitação do reajuste por parte da empresa 
contratada, revogadas as disposições em contrário. CACULÉ/Bahia, 03 de junho de 2022. PEDRO DIAS 
DA SILVA - Prefeito Municipal (Contratante); ALMEIDA NEVES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA - Empresa Contratada 
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com sede na situado na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia - FONE/FAX (77) 3455-1412, 
inscrita no CNPJ sob n.º 13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, 
Prefeito Municipal, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ALMEIDA NEVES COMÉRCIO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 
05.261.807/0001-00, com endereço comercial PC COSME SANTOS PEREIRA, 150, CENTRO, CACULÉ-
Bahia, neste ato representada por Leoni de Almeida Saraiva, brasileiro, casado, empresário, maior, capaz, 
inscrito no CPF sob o nº 358.208.375-68 e portador da cédula de identidade nº 03803040 SSP/BA, aqui
denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 029/2021, nas 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente Termo de Reajuste ao contrato de fornecimento, mediante as cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo o 2º Reajuste para equilíbrio econômico-financeiro
dos valores do contrato nº 161/2022, oriundos do Pregão Presencial nº 029/2021, objetivando o
fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico em atendimento as necessidades das 
diversas secretarias deste Município. REAJUSTE - Com base no parecer jurídico e documentos 
comprobatórios encontrados nos autos do processo de reajuste. VALORES DO REAJUSTE - Fica 
estipulado novos preços unitários conforme tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÃO UND
VALOR UNITÁRIO 
LICITADO/ÚLTIMO 

REAJUSTE

VALOR SOLICITADO/ 
CONTRATADA VALOR CONCEDIDO

Pó de Pedra
UND

R$ 101,65 R$ 116,08 R$ 116,08

Pedra Brita
UND R$ 171,26 R$ 192,66 R$ 192,66

Cimento
UND R$ 37,07 R$ 41,25 R$ 41,25

Areia Grossa
UND R$ 114,39 R$ 131,77 R$ 131,77

JUSTIFICATIVA -  A razão do pedido e da concessão do reajuste foi devido ao valor cotado em época 
licitatória não suprir mais os custos e insumos conforme documentos anexos no processo administrativo e 
com base no parecer jurídico. Conforme fundamentação legal art. 65, letra “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.
Este reajuste tem efeito retroativo a partir da data da solicitação do reajuste por parte da empresa 
contratada, revogadas as disposições em contrário. CACULÉ/Bahia, 03 de junho de 2022. PEDRO DIAS 
DA SILVA - Prefeito Municipal (Contratante); ALMEIDA NEVES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA - Empresa Contratada 
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EXTRATO
PRIMEIRO TERMO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

AO CONTRATO Nº 216-1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
com sede na situado na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia - FONE/FAX (77) 3455-1412, 
inscrita no CNPJ sob n.º 13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, 
Prefeito Municipal, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa MERENQUALY COMERCIO DE 
PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 07.958.307/0001-49, 
com endereço comercial na Rua TG31, 285-A, Alto da Boa Vista – CEP: 45.027-580, Vitória da Conquista-
BA, representado neste ato por pelo o Sr. Luan Nascimento Luz, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da cédula  de identidade nº 1319575544,  emitido  pelo  SSP/BA,  inscrito  no  CPF 
sob  o  n° 030.930.605-16, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 006/2022, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 
8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo de Reajuste ao contrato de fornecimento, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo o Reajuste para 
equilíbrio econômico-financeiro dos valores do contrato nº 216-1/2022, oriundos do Pregão Eletrônico nº 
006/2022 para a aquisição futura/eventual de merenda escolar, em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, deste município. REAJUSTE - Com base no parecer jurídico e 
documentos comprobatórios encontrados nos autos do processo de reajuste. VALORES DO REAJUSTE -
Fica estipulado novos preços unitários conforme tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÃO UND
VALOR UNITÁRIO 

LICITADO

VALOR 
SOLICITADO/ 
CONTRATADA

VALOR
CONCEDIDO

Arroz, parboilizado, classe 
longo fino, tipo1, isento de 
matéria terrosa, de 
parasitos, de detritos 
animais ou vegetais.
Embalagem: saco de 
polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso 
líquido.

UND R$3,72 R$ 4,950 R$ 4,930

Arroz, branco, tipo 1,
beneficiado, polido, comno
mínimo 90% de grãos 
inteiros, isento de matéria 
terrosa, de parasitos, 
dedetritos animais ou 
vegetais. Embalagem: 
saco depolietileno íntegro,
atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo,
Contendo 1 kg de peso
líquido.

UND R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,860

Achocolatado, empósolúvel,
obtidodematérias-
primassãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas, de 

UND R$ 3,00 R$ 4,590 R$ 3,960
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parasitas, detritos animais,
cascas de semente de
cacau e outros detritos
vegetais. Aspecto: pó 
homogêneo, cor próprio do 
tipo, cheiro característico e 
sabor doce, próprio. 
Embalagem plástica de
400g, íntegra, atóxica,
resistente, vedada
hermeticamente e limpa.
Biscoito salgado, tipo 
cream cracker. O biscoito 
deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas 
sãs e limpas e estar 
emperfeito estado de 
conservação. Cor, cheiro e 
sabor próprios.
Acondicionado em saco de 
polietileno, com dupla 
proteção, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado 
hermeticamente e limpo,
contendo 400g de peso
líquido cada embalagem e
peso da caixa
De papelão de 4kg.

UND R$ 3,60 R$ 4,990 R$ 4,690

Biscoito doce, tipo 
maisena, leite ou Maria, 
produzido a partirde 
matérias-primas sãs e 
limpas. Aparência: massa 
bemamassada, sem 
recheio e sem cobertura. 
Cor, cheiro e sabor
próprios. Acondicionado 
em saco de polietileno, 
com dupla proteção,
íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e
limpo, contendo 400g de
peso líquido cada
embalagem e peso
Da caixa de papelão de 4
kg.

UND R$ 3,70 R$ 5,420

R$ 5,400

Feijão tipo 1, classe 
carioca, isento de matéria 
terrosa, deparasitos, de 
detritos animais ou 
vegetais, pedaços de 
grãosardidos, brotados, 

UND R$ 10,990
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chochos, imaturos, 
manchados, chuvados,
mofados e carunchados 
que prejudiquem sua 
aparência equalidade, 
produção de última safra. 
Embalagem: saco de
polietileno íntegro, atóxico,
resistente, vedado
hermeticamente e limpo,
contendo 1 kg de pes
olíquido.

R$ 6,00

R$ 10,220

BEBIDA LÁCTEA SABOR 
MORANGO - Produto 
obtido apartir do leite de 
vaca através da adição de 
microrganismos benéficos 
à saúde que realizam a 
fermentação láctica sobre 
oleite. Produto
pasteurizado, adoçado e
com sabor de morango.
Embalagem primária de 1
litro.

UND R$ 3,10 R$ 4,990

R$ 4,610

IOGURTE CHUPETINHA-
Produto obtido a partir do
leite de vaca através da
adição de microrganismos
benéficos à saúde que
realizam a fermentação
láctica sobre o leite.
Produto pasteurizado,
adoçado e com sabor de
morango.

UND R$ 0,52 R$ 0,890
R$ 0,590

Leite em pó, integral.
Produto obtido por 
desidratação do leitede 
vacaintegrale  apto  para  a 
alimentação  humana,
mediante processos 
tecnologicamente 
adequados. Fabricado 
apartir de matéria-prima 
selecionada, isento de 
matéria terrosa, parasitos, 
larvasedetritosanimaiseveg
etais. Livre  deumidade e 
fermentação. Sem adição 
de soro de leite. Aspecto:
póuniforme, semgrumos;
cor: branco amarelado;
odor e sabor: agradável,

UND R$ 11,00
R$ 16,590 R$ 16,570
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não rançoso, semelhante
ao leite fluido. Embalagem:
pacote de filme de 
poliéster metalizado com 
polietileno, resistente, 
hermeticamente lacrado, 
contendo peso líquido de
400g.
MACARRÃO ESPAGUETE
- Macarrão longo com
ovos, tipo espaguete,
submetido a processo de
secagem, acondicionado
em saco de polietileno
íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e
limpo, contendo 500 kg de
peso líquido.

UND

R$ 4,80 R$ 7,600 R$ 7,560

MILHO PARA CANJICA-
Produto dos grãos ou 
pedaços dos grãos de
milho, tipo1, classe
amarelo, preparado com
matérias-primas sãs, 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos edetritos 
animais ou vegetais. 
Embalagem: saco de 
polietileno íntegro, atóxico,
resistente, vedado
hermeticamente e limpo,
Contendo 500g de peso
líquido.

UND

R$ 4,20

R$ 6,700 R$ 6,650

Óleo, vegetal de soja, tipo
1, refinado, puro,
comestível, rico em
vitamina E, preparado a 
partir de grãos de soja 
sãos e limpos. Aspecto: 
liquido uniforme, não 
rançoso; cor: amarelo
claro; odor e sabor: 
característico. Embalagem 
garrafa plásticade 900 ml, 
acondicionado em caixas 
lacradas, limpas, secas,
não violada, resistente, 
que garantam a 
integridade do produto até 
o momento do consumo.

UND R$ 9,00

R$ 12,00 R$ 11,040
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Café em pó, grão torrado e 
moído, aspecto, cheiro e 
sabor próprio, livre de
fertilizantes, sujidades,
parasitas/larvas e detritos
animais ou vegetais,
acondicionados à vácuo.

KG R$ 20,00
R$ 36,600 R$ 36,550

JUSTIFICATIVA - A razão do pedido e da concessão do reajuste foi devido ao valor cotado em época 
licitatória não suprir mais os custos e insumos conforme documentos anexos no processo administrativo e 
com base no parecer jurídico. Conforme fundamentação legal art. 65, letra “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.
Este reajuste tem efeito retroativo a partir da data da solicitação do reajuste por parte da empresa 
contratada, revogadas as disposições em contrário. CACULÉ/Bahia, 06 de junho de 2022. PEDRO DIAS 
DA SILVA - Prefeito Municipal (Contratante); MERENQUALY COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS 
LTDA - Empresa Contratada 
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ: 
16.418.766/0001-20 

CONTRATO INX Nº 003-05/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA E A EMPRESA 
VALDEMAR BRITO AGUIAR GONDIM E CIA 
LTDA NOS TERMOS ABAIXO: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20 com Sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, 
na cidade de Caraíbas, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho 
Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33, expedida 
pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50, residente e domiciliado no Povoado 
Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, Bahia, neste ato denominada
CONTRATANTE, e a empresa, VALDEMAR BRITO AGUIAR GONDIM E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 19.678.294/0001-33, com sede na Pça. Barão do Sincorá, 134 Sala 2 Nossa 
Senhora do Alívio, Ituaçú – Ba, CEP 46.640-000, representada neste ato por Valdemir Brito Aguiar Gondim, 
brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 05857136 18, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF 
nº 878.518.305-91, residente e domiciliado na Rua AABB, 325, Casa, Centro,  Tanhaçú – Ba a seguir 
denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e na Inexigibilidade de Licitação nº 009/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços na apresentação de show artístico 
de "Banda Kasaca de Couro”  no Arraiá da Alegria no Povoado de Lagoa Seca, Zona Rural de 
Caraíbas - Ba conforme especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação 
nº 009/2022. 

§ Único - A apresentação do Show deverá ocorrer no dia 18/06/2022, com duração de 
aproximadamente 2h00min (Duas Horas). 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O regime de execução do presente contrato é de Prestação de Serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor deste contrato é de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a serem pagos conforme 
especificado abaixo: 

§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução 
dos serviços ora contratado; 

§ 2º - Para garantia de reserva do Show, serão efetuados os pagamentos da seguinte forma: 
a) 1ª Parcela de R$ 7.500,00 (Sete mil quinhentos reais), antes da apresentação; 
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b) 2ª Parcela de R$ 7.500,00 (Sete mil quinhentos reais), após a execução do serviço; 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
O prazo do presente contrato será por um período de até 06 (seis) meses, contados a partir da 
data de assinatura do presente instrumento, ou até que as partes cumpram suas obrigações. 

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas para pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a 

seguir especificada: 

Órgão: 0318 – SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO 
Atividade/Projeto: 2.062 - Promoções de Festas Populares 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 
A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o contratante pelos possíveis 
danos causados de acordo com o valor correspondente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS
O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas contidas no presente contrato 
sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas na Lei Federal nº 
8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em Processo 
Administrativo. 
§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a 
gravidade da infração; 
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites 
máximos:
I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais 
prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o 
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições 
estipuladas no contrato; 
§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas.

CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RECISÃO 

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

CLÁUSULA NONA – DO ART. 77 DA LEI 8.666/93
A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a parte prejudicada do ressarcimento 
de seus direitos previstos na legislação brasileira.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA TAXA DE CAMBIO E REAJUSTE DE PREÇOS
Não de Aplica. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO
Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Inexigibilidade de Licitação 
nº 009/2022 e seus Anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICADA
A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, inclusive nos casos omissos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

Obrigações da Contratante: 
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume; 
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas; 
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA; 
d) Providenciar as licenças e alvarás, para realização do evento, inclusive o recolhimento do ECAD; 
e) Disponibilizar a produção local (som, palco e iluminação); 
f) Disponibilizar, Camarins, Hotel, Carregadores, Geradores, Segurança, translado local, nos termos da 
proposta enviada; 
Obrigações da Contratada: 
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos na proposta de preços; 
b) Não promover a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, da obrigatoriedade e 
responsabilidade da prestação dos serviços objeto deste contrato; 
c) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada; 
d) Disponibilizar 01 (um) Coordenador para o evento, que deverá coordenar acompanhar e monitorar 
todos os serviços prestados durante o evento, ficando o mesmo responsável em notificar a Contratante sobre 
qualquer ocorrência, durante a realização de cada Evento; 
e) Exercer as atividades objeto do presente instrumento, em consonância com as normas legais 
pertinentes e com os regulamentos; 
f) Cumprir e fazer cumprir as disposições especificadas no presente instrumento e na legislação; 
g) Exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma contínua; 
h) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93; 
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93; 
j) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar a Contratada ou ao público em geral, em 
decorrência das obrigações assumidas neste Contrato, sem prejuízos de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BAPraça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ: 
16.418.766/0001-20

Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao processo Licitatório Inexigibilidade 
de Licitação nº 009/2022, processada com base no Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Edson dos Santos Lenares, Secretário 
Municipal de Administração, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente 
contrato.

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

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

Caraíbas – Ba, 20 de Maio de 2022.

VALDEMAR BRITO AGUIAR GONDIM E 
CIA LTDA
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro 
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012 
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ: 16.418.766/0001-20 

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: VALDEMAR BRITO AGUIAR 
GONDIM E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 19.678.294/0001-33, com 
endereço comercial à sede Pça. Barão do Sincorá, 134 Sala 2 Nossa Senhora do Alívio, Ituaçú – Ba, CEP 
46.640-000. OBJETO: Prestação de serviços na apresentação de show artístico de "Banda Kasaca de Couro”  
no Arraiá da Alegria no Povoado de Lagoa Seca, Zona Rural de Caraíbas - Ba conforme especificações 
constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação, no Valor Global de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais),
constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 009/2022, devendo ser celebrado o 
contrato com a empresa: VALDEMAR BRITO AGUIAR GONDIM E CIA LTDA. Jones Coelho Dias, Prefeito 
Municipal. Caraíbas-Ba, 18 de Maio de 2022. 

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, para Prestação de serviços na apresentação de show artístico de "Banda 
Kasaca de Couro”  no Arraiá da Alegria no Povoado de Lagoa Seca, Zona Rural de Caraíbas - Ba conforme 
especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação,  e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e  da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade 
de Licitação, contratando a Empresa VALDEMAR BRITO AGUIAR GONDIM E CIA LTDA. Valor Global de 
R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 18 de Maio de 2022. 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2022 

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas  
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a  INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 009/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços na apresentação de 
show artístico de "Banda Kasaca de Couro”  no Arraiá da Alegria no Povoado de Lagoa Seca, Zona Rural de 
Caraíbas - Ba conforme especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação atentando ao 
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, contratando a Empresa VALDEMAR BRITO AGUIAR GONDIM E CIA 
LTDA. Valor Global de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal. Caraíbas-
Ba, 18 de Maio de 2022. 

RESUMO DO CONTRATO Nº 003-05/2022 

Contratante: Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba. 
Contratada: VALDEMAR BRITO AGUIAR GONDIM E CIA LTDA 
Objeto:  Contratação de empresa para Prestação de serviços na apresentação de show artístico de "Banda 
Kasaca de Couro”  no Arraiá da Alegria no Povoado de Lagoa Seca, Zona Rural de Caraíbas - Ba conforme 
especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação. 
Valor do contrato: de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)Data da Assinatura: 16/05/2022 
Prazo de duração: 06 (seis) meses. 
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 009/2022. 
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1

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 121/2022 

Processo de Inexigibilidade nº 019/2022
Processo Administrativo nº 118/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CONDEÚBA – BA E A EMPRESA EDSON 
DE AGUIAR LIMA 29022261875. 

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços pactuam, entre si, o 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 
53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 
13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN 
BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 –
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a Praça Jovino 
Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da 
Bahia, aqui denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa EDSON DE 
AGUIAR LIMA 29022261875, CNPJ nº 19.149.638/0001-17, empresa sediada na 
Avenida Octávio Mangabeira, nº 11881, Apt. 309, Bairro Piatã, na cidade de Salvador, 
Estado da Bahia, representada neste pelo SR. EDSON DE AGUIAR LIMA, brasileiro, 
maior, capaz, empresário, Identidade nº 20.043.821-20 SSP/BA e CPF nº 290.222.618-
75, encontradiço a Avenida Octávio Mangabeira, nº 11881, Apt. 309, Bairro Piatã, na 
cidade de Salvador, Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATADO, com fulcro no 
Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 118/2022, resolvem de mútuo acordo celebrar o presente contrato, 
sujeitando-se os contratantes às normas da Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e 
estipulações a seguir enumeradas:   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente Contrato consiste na produção de show de Edinho de Lima 

nos festejos juninos da Cidade de Condeúba, conforme especificações 
constantes na proposta, constantes do Processo Administrativo nº 118/2022. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO VALOR  
2.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados 

abaixo:  
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2

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

LOCAL: Praça Pública (Forródromo) 
DATA: 21 de junho de 2022 
Duração: 02:00h de show 
Horário da apresentação: 23:00h 
Incluso na proposta: Transporte até o local, impostos, cachê dos músicos e do 
artista.

2.2. O valor do presente Contrato é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos 
50% na assinatura do contrato e 50% na véspera do show.  

2.3. O preço objeto da contratação não será reajustado em quaisquer hipóteses. 

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

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1. O presente Contrato terá vigência de 30 dias, contados a partir de sua 

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

4.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato 
no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de eficácia do 
mesmo.  

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

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

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

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

5.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.  
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

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

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

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

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

5.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

5.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por meio 
de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por 
intermédio da operação de facturing.

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

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

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

5.9. O faturamento deverá ser emitido para: MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BAHIA, 
sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na 
Cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-000, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.694.138/0001-80.   

5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência.  
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4

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

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

consignados na seguinte dotação orçamentária:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 031001 – SECRETARIADE CULTURA, ESPORTE 
E LAZER; PROJETO/ATIVIDADE: 2.022 – FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E 
ATIVIDADES CULTURAIS; Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

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

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

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

7.12. Os custos com transporte até o local, impostos, cachê dos músicos e do artista 
correrão por conta da CONTRATADA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.  

8.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação 
vigente.  

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

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

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

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

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

8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.  
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8.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do 
fornecimento/prestação. 

8.12. Os custos de hospedagem, camarim e alimentação correrão por conta da 
CONTRATANTE.

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

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

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

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

a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.  

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

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

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

9.5. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA 
deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo 
necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências 
para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

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

11. CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
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11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas 
deste contrato, das normas e condições estabelecidas no Processo de 
Inexigibilidade de Licitação e do regime de direito público a que está submetido, 
aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral do contrato e as 
disposições de direito privado.

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

Licitação nº 019/2022, assim como nos termos da melhor proposta de preço, 
objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada pela 
CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão 
Permanente de Licitação.

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

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

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

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

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

14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:  

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

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

14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato, 
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes 
sanções:  
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14.3.1. advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;  

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

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

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

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

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

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

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

14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação.  
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14.8. No caso de aplicação de penalidades, o CONTRATANTE deve informar a 
Secretaria Municipal de Administração, para providências quanto ao registro no 
Cadastro Geral de Fornecedores de Condeúba.  

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

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

14.9.2. não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;  

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

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

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

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

Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO 
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

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

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e 

manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de inexigibilidade, 
bem como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 e legislação correlata, 
durante a vigência deste instrumento.  

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

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

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

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

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

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

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

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

EDSON DE AGUIAR LIMA 29022261875
CNPJ nº 19.149.638/0001-17

Edson de Aguiar Lima
Contratada

TESTEMUNHAS: 

_____________________________  ____________________________ 
Nome:      Nome: 
CPF nº:      CPF nº:
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 119/2022 

Processo de Inexigibilidade nº 021/2022
Processo Administrativo nº 120/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CONDEÚBA – BA E A NS SERVICOS EM 
ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA 
ME. 

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços pactuam, entre si, o 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 
53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 
13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN 
BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 –
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a Praça Jovino 
Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da 
Bahia, aqui denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NS SERVICOS 
EM ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA ME, CNPJ nº 14.671.125/0001-58, 
empresa sediada na Lga Po Lagoa Gemea, nº 60321, Zona Rural, na cidade de 
Tremedal, Estado da Bahia, representada neste pelo SR. NÉLIO DE JESUS DA 
SILVA, brasileiro, maior, capaz, empresário, Identidade nº 13.575.059-81 SSP/BA e 
CPF nº 029.910.315-30, encontradiço a Lga Po Lagoa Gemea, nº 60321, Zona Rural, 
na cidade de Tremedal, Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATADO, com fulcro 
no Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 120/2022, resolvem de mútuo acordo celebrar o presente contrato, 
sujeitando-se os contratantes às normas da Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e 
estipulações a seguir enumeradas:   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente contrato consiste na produção de show de Forró Saborear 

nos festejos juninos da Cidade de Condeúba, conforme especificações 
constantes na proposta, constantes do Processo Administrativo nº 120/2022. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO VALOR  
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2.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados 
abaixo:  

LOCAL: Praça Pública (Forródromo) 
DATA: 24 de junho de 2022 
Duração: 02:00h de show 
Horário da apresentação: 23:00h 
Incluso na proposta: Transporte até o local, impostos, cachê dos músicos e do 
artista. 

2.2. O valor do presente Contrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem 
pagos 50% na assinatura do contrato e 50% em até dois dias antes do evento.  

2.3. O preço objeto da contratação não será reajustado em quaisquer hipóteses. 

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

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1. O presente Contrato terá vigência de 30 dias, contados a partir de sua 

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

4.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato 
no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de eficácia do 
mesmo.  

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

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

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

5.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, na 
repartição competente, para efeito de regularização do processo de empenho e 
pagamento da despesa. 
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5.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.  

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

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

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

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

5.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

5.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por meio 
de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por 
intermédio da operação de facturing.

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

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

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

5.9. O faturamento deverá ser emitido para: MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BAHIA, 
sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na 
Cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-000, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.694.138/0001-80.   
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5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência.  

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

consignados na seguinte dotação orçamentária:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 031001 – SECRETARIADE CULTURA, ESPORTE 
E LAZER; PROJETO/ATIVIDADE: 2.022 – FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E 
ATIVIDADES CULTURAIS; Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.12. Os custos com transporte até o local, impostos, cachê dos músicos e do artista 
correrão por conta da CONTRATADA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.  

8.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação 
vigente.  

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

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

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

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

8.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,
efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA QUINTA deste 
Contrato.
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8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.  

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

8.12. Os custos de hospedagem, camarim e alimentação correrão por conta da 
CONTRATANTE.

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

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

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

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

a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.  

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

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

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

9.5. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA 
deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo 
necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências 
para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE,
especialmente designados. 
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11. CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas 

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

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

Licitação nº 021/2022, assim como nos termos da melhor proposta de preço, 
objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada pela 
CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão 
Permanente de Licitação.

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

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

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

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

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

14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:  

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

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

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 38

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



9

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

14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato, 
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes 
sanções:  

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

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

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

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

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

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

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

14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito 
ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do 
CONTRATANTE.
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14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação.  

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

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

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

14.9.2. não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;  

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

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

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

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

Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO 
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

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

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e 

manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de inexigibilidade, 
bem como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 e legislação correlata, 
durante a vigência deste instrumento.  

18.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este Contrato.  
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18.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização expressa do 
CONTRATANTE.

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

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

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

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

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

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA ME,  
CNPJ nº 14.671.125/0001-58 

Nélio de Jesus da Silva
Contratada 

TESTEMUNHAS: 

_____________________________  ____________________________ 
Nome:      Nome: 
CPF nº:      CPF nº:
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 120/2022 

Processo de Inexigibilidade nº 020/2022
Processo Administrativo nº 119/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CONDEÚBA – BA E A EMPRESA NS 
SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E 
TRANSPORTE LTDA ME. 

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços pactuam, entre si, o 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 
53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 
13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN 
BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 –
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a Praça Jovino 
Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da 
Bahia, aqui denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NS SERVICOS 
EM ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA ME, CNPJ nº 14.671.125/0001-58, 
empresa sediada na Lga Po Lagoa Gemea, nº 60321, Zona Rural, na cidade de 
Tremedal, Estado da Bahia, representada neste pelo SR. NÉLIO DE JESUS DA 
SILVA, brasileiro, maior, capaz, empresário, Identidade nº 13.575.059-81 SSP/BA e 
CPF nº 029.910.315-30, encontradiço a Lga Po Lagoa Gemea, nº 60321, Zona Rural, 
na cidade de Tremedal, Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATADO, com fulcro 
no Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 119/2022, resolvem de mútuo acordo celebrar o presente contrato, 
sujeitando-se os contratantes às normas da Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e 
estipulações a seguir enumeradas:   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente contrato consiste na produção de show de Garota Faceira 

nos festejos juninos da Cidade de Condeúba, conforme especificações 
constantes na proposta, constantes do Processo Administrativo nº 119/2022. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO VALOR  
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2.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados 
abaixo:  

LOCAL: Praça Pública (Forródromo) 
DATA: 24 de junho de 2022 
Duração: 02:00h de show 
Horário da apresentação: 00:00h 
Incluso na proposta: Hospedagem para toda a equipe, itens de camarim e toda 
infraestrutura local conforme as exigências do artista/banda. 

2.2. O valor do presente Contrato é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a serem pagos 
50% na assinatura do contrato e 50% em até dois dias antes do evento.  

2.3. O preço objeto da contratação não será reajustado em quaisquer hipóteses. 

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

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1. O presente Contrato terá vigência de 30 dias, contados a partir de sua 

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

4.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato 
no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de eficácia do 
mesmo.  

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

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

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

5.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, na 
repartição competente, para efeito de regularização do processo de empenho e 
pagamento da despesa. 
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5.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.  

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

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

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

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

5.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

5.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por meio 
de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por 
intermédio da operação de facturing.

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

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

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

5.9. O faturamento deverá ser emitido para: MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BAHIA, 
sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na 
Cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-000, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.694.138/0001-80.   
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5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência.  

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

consignados na seguinte dotação orçamentária:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 031001 – SECRETARIADE CULTURA, ESPORTE 
E LAZER; PROJETO/ATIVIDADE: 2.022 – FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E 
ATIVIDADES CULTURAIS; Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.12. Os custos com transporte até o local, impostos, cachê dos músicos e do artista 
correrão por conta da CONTRATADA.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 46

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



6

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

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

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

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

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

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

8.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.  

8.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação 
vigente.  

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

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

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

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

8.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,
efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA QUINTA deste 
Contrato.
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8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.  

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

8.12. Os custos de hospedagem, camarim e alimentação correrão por conta da 
CONTRATANTE.

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

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

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

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

a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.  

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

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

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

9.5. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA 
deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo 
necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências 
para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE,
especialmente designados. 
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11. CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas 

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

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

Licitação nº 020/2022, assim como nos termos da melhor proposta de preço, 
objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada pela 
CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão 
Permanente de Licitação.

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

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

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

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

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

14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:  

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

14.2.2. A partir do terceiro dia útil, até o limite do quinto dia útil, multa de 4% 
(quatro por cento) sobre o valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e 
sobre o valor do contrato, se for entrega única, caracterizando-se a inexecução 
total da obrigação a partir do sexto dia útil de atraso, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas.  
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14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato, 
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes 
sanções:  

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

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

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

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

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

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

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

14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito 
ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do 
CONTRATANTE.
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14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação.  

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

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

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

14.9.2. não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;  

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

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

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

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

Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO 
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

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

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e 

manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de inexigibilidade, 
bem como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 e legislação correlata, 
durante a vigência deste instrumento.  

18.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este Contrato.  
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18.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização expressa do 
CONTRATANTE.

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

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

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

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

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

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA ME,  
CNPJ nº 14.671.125/0001-58 

Nélio de Jesus da Silva
Contratada 

TESTEMUNHAS: 

_____________________________  ____________________________ 
Nome:      Nome: 
CPF nº:      CPF nº:
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan 
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão 
Processo Administrativo nº 108/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022, 
AUTORIZA a contratação da empresa JULIO CESAR OLIVEIRA EIRELI - EPP, CNPJ 
nº 13.895.870/0002-07, para serviços de máquinas e aquisição de combustível para 
recuperação emergencial das estradas vicinais, na zona rural do município de 
Condeúba, conforme Convênio nº 180/2022 da Companhia de Desenvolvimento e 
Ação Regional - CAR, no importe de R$ 42.313,57 (quarenta e dois mil, trezentos e 
treze reais e cinquenta e sete centavos), referente ao lote 01, ficando a mesma 
convocada para assinatura do contrato no prazo de três dias úteis, nos termos do art. 
64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

                     Condeúba - BA, 14 de junho de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan 
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão 
Processo Administrativo nº 108/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022, 
AUTORIZA a contratação da empresa MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, 
CNPJ nº 13.812.861/0001-16, para serviços de máquinas e aquisição de combustível 
para recuperação emergencial das estradas vicinais, na zona rural do município de 
Condeúba, conforme Convênio nº 180/2022 da Companhia de Desenvolvimento e 
Ação Regional - CAR, no importe de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), 
referente ao lote 02, ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo 
de três dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as 
penalidades da lei. 

                     Condeúba - BA, 14 de junho de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 118/2022 

Tomada de Preços nº 004/2022 
Processo Administrativo nº 107/2022 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA E A 
EMPRESA CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS LTDA – EPP. 

Pelo presente instrumento de prestação de serviços sob o regime de execução por 
preço global, que entre si celebram: o MUNICÍPIO DE CONDEÚBA(BA), com sede à 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 
06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, aqui 
denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa CONSTRUTIVA 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP, CNPJ nº 00.203.543/0001-06, empresa 
sediada na Avenida Juracy Magalhães, nº 3340, Bloco A, Letra A, Sala 1210, Bairro 
Felícia, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, representada neste ato 
pela SRA. NILZETE BRITO DE OLIVEIRA, brasileira, maior, capaz, empresária, 
Identidade nº 11506508 34 SSP/BA e CPF nº 030.370.215-00, residente e domiciliado 
na Avenida Juracy Magalhães, nº 3340, Bloco A, Letra A, Sala 1210, Bairro Felícia, na 
cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, simplesmente neste termo 
denominada CONTRATADA, observado o dispositivo na Lei nº.8.666/93, e Tomada de 
Preços nº 004/2022, ficam justos e contratados sob as cláusulas e condições 
seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS  
1.1. O presente contrato tem fundamento firmado nos termos do processo 
administrativo nº 107/2022, procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços 
nº 004/2022, cuja homologação e adjudicação do objeto, deu-se a favor da empresa 
ora CONTRATADA obedecida as normas dispostas na Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
2.1. O objeto da presente contratação trata-se da realização de obra de engenharia, 
sob o regime de empreitada global por menor preço global, compreendendo material e 
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mão de obra, para execução de obra de construção de Praça no Distrito de 
Mandassaia, Município de Condeúba/BA, com recursos do Convênio nº 367/2022 
celebrado com a CONDER, tudo em acordo, tudo em acordo com memorial descritivo, 
planilha orçamentária e demais projetos pertinentes.  

CLÁUSULA TERCEIRA - NORMAS DE EXECUÇÃO  
3.1. O regime de execução da obra e serviços especificadas na CLÁUSULA SEGUNDA 
será indireto, na modalidade de sob o regime de empreitada global com execução por 
menor preço global, compreendendo material e mão de obra, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo fornecimento de material e mão de obra. 

3.2. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de acordo com os respectivos 
projetos, observando as normas técnicas exigidas, material, mão-de-obra e o 
estabelecido nos documentos infra mencionados, integrantes do processo de licitação 
e agora deste instrumento, como se transcrito fossem em sua íntegra:  

a) Tomada de Preços nº 004/2022;  

b) RELATÓRIOS, DESENHOS, ORÇAMENTOS, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES, 
PROJETOS, TERMO DO CONVÊNIO Nº 367/2022, PLANO DE TRABALHO, DENTRE 
OUTROS, e demais documentos pertinentes.  

c) proposta de preços da Contratada.  

3.3. A CONTRATADA se obriga a realizar as obras, objeto deste contrato, dentro da 
melhor técnica, devendo dispor no local de todo equipamento necessário, e o que se 
fizer necessário ao desenvolvimento do cronograma físico proposto, ainda que não 
relacionados totalmente na proposta, prestando rigorosa observância às normas, 
ordens e instruções de fiscalização, observando quanto aos materiais o critério de 
melhor qualidade e resistência, e quanto aos cálculos, as normas técnicas 
rigorosamente em vigor.  

3.4. No que se refere aos materiais, o controle de sua qualidade será feito pela 
fiscalização do Município de Condeúba e, em concordância com normas específicas e 
aprovação final do Gestor da obra especialmente designado para tal.  

3.5. Caso a CONTRATADA utilize material sem a prévia fiscalização, os serviços serão 
desfeitos e refeitos novamente utilizando-se os materiais aprovados, não havendo por 
isso qualquer indenização ou compensação.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  
4.1. DA CONTRATANTE:  
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4.1.1. liberar as áreas destinadas ao serviço; empenhar os recursos necessários aos 
pagamentos, dentro das previsões estabelecidas ao final do Cronograma Físico-
Financeiro; proceder às medições periódicas dos serviços efetivamente executados;  

4.1.2. efetuar o pagamento na forma e prazo previsto na contratação;  

4.1.3. acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração especialmente 
designado, a execução dos serviços ora contratados;  

4.1.4. averiguar as condições e a qualidade dos serviços de engenharia que serão 
entregues e se os mesmos atendem ao exigido na Cláusula Terceira deste 
instrumento.

4.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços de engenharia que estiverem fora do 
prazo das especificações previstas nesta contratação.  

4.2. DA CONTRATADA:  

4.2.1. Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-
obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em 
geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, 
comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se 
apresentarem e se fizerem necessárias;  

4.2.2. Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as 
determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que 
sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a segurança do trabalho e as 
regras de higiene estabelecidas na legislação em vigor;  

4.2.3. Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos; 

4.2.4. responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, por si 
e/ou seus prepostos;  

4.2.5. executar os serviços de acordo com o estipulado na Cláusula Terceira deste 
instrumento;

4.2.6. Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e 
elementos relativos aos serviços executados ou em execução;  

4.2.7. Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, 
refazendo e corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços 
que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade 
estabelecida;  
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4.2.8. Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma 
Físico-Financeiro, atendendo às convocações da CONTRATANTE;  

4.2.9. sempre que solicitada, apresentar os ensaios dos materiais que estiverem sendo 
utilizados nas obras;  

4.2.10. cumprir todas as normas de segurança do trabalho e manter permanentemente 
um posto de primeiros socorros para atendimento de eventuais acidentes, a cargo de 
pessoa habilitada e com disponibilidade de condução;  

4.2.11. Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer 
responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações;  

4.2.12. Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em 
informações que vier a fornecer à CONTRATANTE;  

4.2.13. entregar os serviços no prazo estipulado neste instrumento.  

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

4.2.15. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE;  

SUBCLÁUSULA ÚNICA. A inadimplência da Contratada, com referencia aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO  
5.1. Pelos serviços contratados e efetivamente executados o CONTRATANTE pagará a 
CONTRATANTE o VALOR GLOBAL de R$ 245.234,33 (duzentos e quarenta e cinco 
mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos). 

5.2. Os pagamentos serão de acordo com o cronograma físico – financeiro, e serão 
efetuados até 30 dias após o adimplemento de cada parcela, referente a medição 
previamente realizada pelo fiscal da obra.  

5.3. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a completa execução dos serviços, inclusive mão de 
obra e material. 
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CLÁUSULA SEXTA - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO  
6.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO - Será feito em caráter provisório o recebimento 
das obras e serviços pelo responsável por seu acompanhamento/fiscalização e/ou 
Comissão de Vistoria, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro 
de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita da conclusão da obra por parte da 
CONTRATADA;  

6.2. O recebimento DEFINITIVO da obra processar-se-á de acordo com as normas 
vigentes, observados os seguintes prazos com lavratura dos termos correspondentes:  

a) para observação da obra: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento 
provisório; 

a.1) Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o recebimento 
provisório e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, às suas custas, as 
substituições e reparações reclamadas em consequência de vícios de construção 
porventura existentes, que forem identificados nessa fase.  

b) para recebimento definitivo, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo 
de observação, nos termos do artigo 73, I, “b”, da Lei n.º 8.666/93, e alterações, 
considerando esta data como término da obra.  

6.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou do serviço e dos materiais empregados, nem ético-
profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos no 
contrato e nas leis pertinentes.  

6.4. O Município de Condeúba-BA rejeitará, no todo ou em parte, a obra / serviço 
executado em desacordo com o contrato.  

6.5. A CONTRATADA se obriga a desfazer e refazer dentro do prazo assinalado pelo 
Município, qualquer dos serviços que, a juízo de fiscalização, apresente defeito ou erro 
de execução.  

6.6. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, 
solidez e segurança dos trabalhos subsiste na forma da lei.  

6.7. A CONTRATANTE somente receberá a obra/serviço quando estiver perfeitamente 
de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO  
7.1. Os serviços contratados deverão ser concluídos dentro do prazo de 06 (seis) 
meses contados do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO respectiva, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93 e do disposto neste contrato.  
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7.2. À CONTRATADA será facultado pedir prorrogação de prazo somente quando 
ocorrer interrupção dos serviços determinada por um dos seguintes atos ou fatos:  

a) falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando o fornecimento 
deles couber ao CONTRATANTE;   

b) ordem escrita do CONTRATANTE para restringir ou paralisar os serviços no 
interesse da administração;  

c) motivo de força maior.  

7.3. Nos casos acima mencionados, o requerimento da CONTRATADA deverá ser 
protocolado em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos da data do ato, fato ou 
evento alegado como causa do atraso.  

7.4. As prorrogações autorizadas serão concedidas independente de alteração 
contratual, mas sempre precedidas de comunicação escrita do CONTRATANTE.  

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
8.1. As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão através de recursos 
consignados na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):  

Unidade Orçamentária: 030801- Secretaria de obras e serviços urbanos e infra 
estrutura;  

Projeto/Atividade: 1.020- Construção de Praças;  

Elemento de Despesa: 44.90.51.00- Obras e instalações 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO  
9.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos, além das situações 
previstas na Lei Federal N.º 8666/93: 

a) por mútuo acordo entre as partes;  

b) por iniciativa do Município, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
quando ocorrer:  
- falência ou concordata;  
- descumprimento pela CONTRATADA de qualquer cláusula contratual;  
- atraso no cronograma dos serviços, por motivo não justificado, se superior a 30 
(trinta) dias.
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9.2. Na hipótese da ocorrência da rescisão a CONTRATADA receberá o valor dos 
serviços já executados, referente a sua parcela, porém somente após a liberação dos 
recursos e consequente conclusão das obras.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES  
10.1. - DA ALTERAÇÃO – Qualquer modificação de forma, qualidade e quantidade 
(supressão ou acréscimo), poderá ser determinada pela Administração Pública ou por 
acordo das partes nos casos previstos no artigo 65, I e II, da Lei n° 8.666./93, 
observado o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal.  

10.2. Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo atendido 
ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 21 de 1993.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MULTAS  
11.1. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II, do Capítulo IV 
da Lei nº 8.666/93 a Contratada poderá incorrer nas seguintes multas:  

a) 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso 
na entrega do objeto licitado ou se a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer outra 
cláusulas do respectivo contrato;  

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, se por culpa da CONTRATADA for o 
mesmo rescindido, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes.  

11.2. Os valores acima mencionados serão atualizados à época da infração contratual.  

11.3. O valor referente às multas será descontado do pagamento a que fizer jus a 
CONTRATADA.  

11.4. As multas previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  
12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, além da aplicação da multa prevista 
no item 11.1 deste Edital, poderá a CONTRATANTE, garantida prévia defesa no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, em processo administrativo, aplicar as seguintes sanções à 
contratada:  

12.1.1. Advertência;  

12.1.2. Suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE em função da 
natureza e da gravidade da falta cometida, sendo:  

a) Por 6 (seis) meses - quando a contratada incidir em atraso de obra ou serviços que 
lhe tenham sido adjudicados, através de licitação, ou recusar, injustificadamente, 
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assinar o contrato ou recusar a cumprir com a proposta apresentada no processo 
licitatório.  

b) Por 1 (um) ano - quando a contratada fornecer material(is) de qualidade inferior ou 
diferente das especificações contidas no contrato.  

c) Por até 2 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos à 
CONTRATANTE. 

12.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, 
considerando para tanto, reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade, bem 
como, por desacato a servidor da CONTRATANTE.  

12.3. O ato de declaração de inidoneidade, será proferido pelo Prefeito Municipal e 
publicado no Diário Oficial do Município, e perdurará enquanto durarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será 
concedida sempre que a contratada ressarcir à CONTRATANTE os prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.  

12.4. Sem prejuízo das sanções previstas decorrentes de processos de 
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de atos de improbidade 
administrativa previstas na Lei n. 8429/92 e atos ilícitos alcançados pela Lei 8666/93, 
poderão ser aplicadas as sanções previstas pela Lei Federal n. 12.846/2013 às 
pessoas jurídicas que praticarem atos lesivos contra a administração pública definidos 
em seu Art. 5º.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
13.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da cláusula nona, atendida a 
conveniência administrativa na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e 
seguintes da Lei nº 8.666/93.  

13.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei nº 
8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que dela 
não se faça menção expressa, bem como na Legislação que rege as normas 
Administrativas.  

13.3. A presente contratação vincula-se em todos os seus termos ao edital de licitação 
e à proposta do licitante vencedor.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Condeúba, Estado da Bahia, com expressa 
renúncia de qualquer outro, para dirimir os eventuais litígios oriundos do presente 
contrato.  
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E por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para os efeitos legais, perante 02 (duas) testemunhas. 

Condeúba/BA, em 14/06/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP 
CNPJ Nº 00.203.543/0001-06 

Nilzete Brito de Oliveira 
Contratada

Testemunhas:  ____________________________ 
    Nome /Identidade 
    

____________________________  
    Nome /Identidade 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2022 

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico para produção de show de 
Edinho de Lima nos festejos juninos da Cidade de Condeúba. LOCAL: Praça Pública 
(Forródromo); DATA: 21 de junho de 2022; Duração: 02:00 de show; Horário da 
apresentação: 23:00h; Transporte até o local, impostos, cachê dos músicos e do artista 
por conta da Contratada. Hospedagem, camarim e alimentação por conta da 
Contratante.

BASE LEGAL: Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21. 

CRÉDITO DA DESPESA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 031001 – SECRETARIADE 
CULTURA, ESPORTE E LAZER; PROJETO/ATIVIDADE: 2.022 – FOMENTO AS 
MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS; Elemento de Despesa: 33903900000 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

ASSINATURA DO CONTRATO: 14/06/2022 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/06/2022 à 14/07/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: EDSON DE AGUIAR LIMA 29022261875, CNPJ nº 19.149.638/0001-
17 – Assina pela Contratada: EDSON DE AGUIAR LIMA, CPF nº 290.222.618-75. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
INEXIGIBILIDADE Nº 021/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2022 

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico para produção de show de 
Forró Saborear nos festejos juninos da Cidade de Condeúba. LOCAL: Praça Pública 
(Forródromo); DATA: 24 de junho de 2022; Duração: 02:00 de show; Horário da 
apresentação: 23:00h; Transporte até o local, impostos, cachê dos músicos e do artista 
por conta da Contratada. Hospedagem, camarim e alimentação por conta da 
Contratante.

BASE LEGAL: Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21. 

CRÉDITO DA DESPESA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 031001 – SECRETARIADE 
CULTURA, ESPORTE E LAZER; PROJETO/ATIVIDADE: 2.022 – FOMENTO AS 
MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS; Elemento de Despesa: 33903900000 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

ASSINATURA DO CONTRATO: 14/06/2022 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/06/2022 à 14/07/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA ME, 
CNPJ nº 14.671.125/0001-58 – Assina pela Contratada: NÉLIO DE JESUS DA SILVA, 
CPF nº 029.910.315-30 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
INEXIGIBILIDADE Nº 020/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022 

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico para produção de show de 
Garota Faceira nos festejos juninos da Cidade de Condeúba. LOCAL: Praça Pública 
(Forródromo); DATA: 24 de junho de 2022; Duração: 02:00 de show; Horário da 
apresentação: 00:00h; Transporte até o local, impostos, cachê dos músicos e do artista 
por conta da Contratada. Hospedagem, camarim e alimentação por conta da 
Contratante.

BASE LEGAL: Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21. 

CRÉDITO DA DESPESA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 031001 – SECRETARIADE 
CULTURA, ESPORTE E LAZER; PROJETO/ATIVIDADE: 2.022 – FOMENTO AS 
MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS; Elemento de Despesa: 33903900000 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

ASSINATURA DO CONTRATO: 14/06/2022 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/06/2022 à 14/07/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA ME, 
CNPJ nº 14.671.125/0001-58 – Assina pela Contratada: NÉLIO DE JESUS DA SILVA, 
CPF nº 029.910.315-30 
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1

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2022 

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico para produção de show de 
Maderada do Arrocha nos festejos juninos da Cidade de Condeúba. LOCAL: Praça 
Pública (Forródromo); DATA: 24 de junho de 2022; Duração: 02:00 de show; Horário da 
apresentação: 00:00h; Transporte até o local, impostos, cachê dos músicos e do artista 
por conta da Contratada. Hospedagem, camarim e alimentação por conta da 
Contratante.

BASE LEGAL: Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21. 

CRÉDITO DA DESPESA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 031001 – SECRETARIADE 
CULTURA, ESPORTE E LAZER; PROJETO/ATIVIDADE: 2.022 – FOMENTO AS 
MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS; Elemento de Despesa: 33903900000 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

ASSINATURA DO CONTRATO: 09/06/2022 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 09/06/2022 à 09/07/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: JULIO HERMINIO LUZ - ME, CNPJ nº 30.967.838/0001-10 – Assina 
pela Contratada: JULIO HERMINIO LUZ, CPF nº 971.929.295-49 
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2022 

ESPÉCIE: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2022 

OBJETO: Contratação de empresa, sob o regime de empreitada global por menor 
preço global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra de 
construção de Praça no Distrito de Mandassaia, Município de Condeúba/BA, com 
recursos do Convênio nº 367/2022 celebrado com a CONDER. 

BASE LEGAL: LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030801- Secretaria de obras e 
serviços urbanos e infra estrutura; Projeto/Atividade: 1.020- Construção de Praças; 
Elemento de Despesa: 44.90.51.00- Obras e instalações 

VALOR DO CONTRATO: R$ 245.234,33 (duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e 
trinta e quatro reais e trinta e três centavos). 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/06/2022 a 14/12/2022  

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal;  

CONTRATADA: CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP, CNPJ 
Nº 00.203.543/0001-06 – Assina pela Contratada: NILZETE BRITO DE OLIVEIRA, CPF 
nº 030.370.215-00 
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

Processo Administrativo nº:  118/2022
Inexigibilidade n°:   019/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico para 
produção de show de Edinho de Lima nos festejos juninos da Cidade de 
Condeúba.

Silvan Baleeiro de Sousa, Prefeito Municipal de Condeúba/BA, no uso suas atribuições 
que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art. 72 da Lei 
14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo 
administrativo nº 118/2022, Inexigibilidade nº 019/2022, em especial, o parecer técnico 
e jurídico, autorizo a contratação da EDSON DE AGUIAR LIMA 29022261875, CNPJ nº 
19.149.638/0001-17, para produção de show de Edinho de Lima nos festejos juninos 
da Cidade de Condeúba, no valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com 
fundamento no Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

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

ATO RATIFICATÓRIO 

Processo Administrativo nº:  118/2022
Inexigibilidade n°:   019/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico para 
produção de show de Edinho de Lima nos festejos juninos da Cidade de 
Condeúba.

O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições: 

Reconhece e RATIFICA a situação de inexigibilidade de licitação no presente 
processo, em consonância com o despacho formulado pelo Agente de Contratação e 
Equipe de Apoio, e tendo em vista manifestação da Procuradoria Jurídica. Em 
consequência fica a EDSON DE AGUIAR LIMA 29022261875, CNPJ nº 
19.149.638/0001-17, convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias, 
para produção de show de Edinho de Lima nos festejos juninos da Cidade de 
Condeúba, no valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº:  118/2022
Inexigibilidade n°:   019/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico para 
produção de show de Edinho de Lima nos festejos juninos da Cidade de 
Condeúba.

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo n° 118/2022, 
referente a inexigibilidade de licitação n° 019/2022, ADJUDICO E HOMOLOGO o 
procedimento licitatório e, em consequência, visto que após análise da documentação 
do processo, constatou-se que a EDSON DE AGUIAR LIMA 29022261875, CNPJ nº 
19.149.638/0001-17, apresentou proposta condizente com a necessidade do presente 
processo precitado, para produção de show de Edinho de Lima nos festejos juninos da 
Cidade de Condeúba, no valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº:  118/2022
Inexigibilidade n°:   019/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico para 
produção de show de Edinho de Lima nos festejos juninos da Cidade de 
Condeúba.

Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA, CNPJ nº 13.694.138/0001-80; 
Contratada: EDSON DE AGUIAR LIMA 29022261875, CNPJ nº 19.149.638/0001-17, 
empresa sediada na Avenida Octávio Mangabeira, nº 11881, Apt. 309, Bairro Piatã, na 
cidade de Salvador, Estado da Bahia; Objeto: Contratação de profissional do setor 
artístico para produção de show de Edinho de Lima nos festejos juninos da Cidade de 
Condeúba; Fundamento Legal: Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21, Pareceres 
Técnico e Jurídico; Valor Global do Contrato: R$ 12.000,00 (doze mil reais); Forma de 
prestação dos serviços: indireta/serviço não continuado/unitário; Prazo Contratual: 30 
dias; Ato de Ratificação: 118/2022; Ato de Homologação: 118/2022; Condeúba – BA, 
14 de junho de 2022; Silvan Baleeiro de Sousa – Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

Processo Administrativo nº:  120/2022
Inexigibilidade n°:   021/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico, por 
meio de empresário exclusivo, para produção de show de Forró Saborear nos 
festejos juninos da Cidade de Condeúba. 

Silvan Baleeiro de Sousa, Prefeito Municipal de Condeúba/BA, no uso suas atribuições 
que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art. 72 da Lei 
14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo 
administrativo nº 120/2022, Inexigibilidade nº 021/2022, em especial, o parecer técnico 
e jurídico, autorizo a contratação da NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E 
TRANSPORTE LTDA ME, CNPJ nº 14.671.125/0001-58, para produção de show de 
Forró Saborear nos festejos juninos da Cidade de Condeúba, no valor global de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

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

ATO RATIFICATÓRIO 

Processo Administrativo nº:  120/2022
Inexigibilidade n°:   021/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico, por 
meio de empresário exclusivo, para produção de show de Forró Saborear nos 
festejos juninos da Cidade de Condeúba. 

O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições: 

Reconhece e RATIFICA a situação de inexigibilidade de licitação no presente 
processo, em consonância com o despacho formulado pelo Agente de Contratação e 
Equipe de Apoio, e tendo em vista manifestação da Procuradoria Jurídica. Em 
consequência fica a NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA 
ME, CNPJ nº 14.671.125/0001-58, convocada para assinatura do contrato no prazo de 
cinco dias, para produção de show de Forró Saborear nos festejos juninos da Cidade 
de Condeúba, no valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº:  120/2022
Inexigibilidade n°:   021/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico, por 
meio de empresário exclusivo, para produção de show de Forró Saborear nos 
festejos juninos da Cidade de Condeúba. 

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo n° 120/2022, 
referente a inexigibilidade de licitação n° 021/2022, ADJUDICO E HOMOLOGO o 
procedimento licitatório e, em consequência, visto que após análise da documentação 
do processo, constatou-se que a NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E 
TRANSPORTE LTDA ME, CNPJ nº 14.671.125/0001-58, apresentou proposta 
condizente com a necessidade do presente processo precitado, para produção de 
show de Forró Saborear nos festejos juninos da Cidade de Condeúba, no valor global 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº:  120/2022
Inexigibilidade n°:   021/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico, por 
meio de empresário exclusivo, para produção de show de Forró Saborear nos 
festejos juninos da Cidade de Condeúba. 

Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA, CNPJ nº 13.694.138/0001-80; 
Contratada: NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA ME, 
CNPJ nº 14.671.125/0001-58, empresa sediada na Lga Po Lagoa Gemea, nº 60321, 
Zona Rural, na cidade de Tremedal, Estado da Bahia; Objeto: Contratação de 
profissional do setor artístico, por meio de empresário exclusivo, para produção de 
show de Forró Saborear nos festejos juninos da Cidade de Condeúba; Fundamento 
Legal: Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21, Pareceres Técnico e Jurídico; Valor 
Global do Contrato: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Forma de prestação dos 
serviços: indireta/serviço não continuado/unitário; Prazo Contratual: 30 dias; Ato de 
Ratificação: 120/2022; Ato de Homologação: 120/2022; Condeúba – BA, 14 de junho 
de 2022; Silvan Baleeiro de Sousa – Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

Processo Administrativo nº:  119/2022
Inexigibilidade n°:   020/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico para 
produção de show de Garota Faceira nos festejos juninos da Cidade de 
Condeúba.

Silvan Baleeiro de Sousa, Prefeito Municipal de Condeúba/BA, no uso suas atribuições 
que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art. 72 da Lei 
14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo 
administrativo nº 119/2022, Inexigibilidade nº 020/2022, em especial, o parecer técnico 
e jurídico, autorizo a contratação da NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E 
TRANSPORTE LTDA ME, CNPJ nº 14.671.125/0001-58, para produção de show de 
Garota Faceira nos festejos juninos da Cidade de Condeúba, no valor global de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

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

ATO RATIFICATÓRIO 

Processo Administrativo nº:  119/2022
Inexigibilidade n°:   020/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico para 
produção de show de Garota Faceira nos festejos juninos da Cidade de 
Condeúba.

O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições: 

Reconhece e RATIFICA a situação de inexigibilidade de licitação no presente 
processo, em consonância com o despacho formulado pelo Agente de Contratação e 
Equipe de Apoio, e tendo em vista manifestação da Procuradoria Jurídica. Em 
consequência fica a NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA 
ME, CNPJ nº 14.671.125/0001-58, convocada para assinatura do contrato no prazo de 
cinco dias, para produção de show de Garota Faceira nos festejos juninos da Cidade 
de Condeúba, no valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº:  119/2022
Inexigibilidade n°:   020/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico para 
produção de show de Garota Faceira nos festejos juninos da Cidade de 
Condeúba.

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo n° 119/2022, 
referente a inexigibilidade de licitação n° 020/2022, ADJUDICO E HOMOLOGO o 
procedimento licitatório e, em consequência, visto que após análise da documentação 
do processo, constatou-se que a NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E 
TRANSPORTE LTDA ME, CNPJ nº 14.671.125/0001-58, apresentou proposta 
condizente com a necessidade do presente processo precitado, para produção de 
show de Garota Faceira nos festejos juninos da Cidade de Condeúba, no valor global 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022. 

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº:  119/2022
Inexigibilidade n°:   020/2022
Fundamentação:   Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:    Contratação de profissional do setor artístico para 
produção de show de Garota Faceira nos festejos juninos da Cidade de 
Condeúba.

Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA, CNPJ nº 13.694.138/0001-80; 
Contratada: NS SERVICOS EM ENTRETENIMENTO E TRANSPORTE LTDA ME, 
CNPJ nº 14.671.125/0001-58, empresa sediada na Lga Po Lagoa Gemea, nº 60321, 
Zona Rural, na cidade de Tremedal, Estado da Bahia; Objeto: Contratação de 
profissional do setor artístico para produção de show de Garota Faceira nos festejos 
juninos da Cidade de Condeúba; Fundamento Legal: Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 
14.133/21, Pareceres Técnico e Jurídico; Valor Global do Contrato: R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais); Forma de prestação dos serviços: indireta/serviço não continuado/unitário; 
Prazo Contratual: 30 dias; Ato de Ratificação: 119/2022; Ato de Homologação: 
119/2022; Condeúba – BA, 14 de junho de 2022; Silvan Baleeiro de Sousa – Prefeito 
Municipal 
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 

Tendo em vista a realização da sessão do Pregão Eletrônico nº 015/2022, destinado a 
contratação de máquinas e aquisição de combustível para recuperação emergencial 
das estradas vicinais, na zona rural do município de Condeúba, conforme Convênio nº 
180/2022 da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, opinando-se 
pela adjudicação e homologação, bem como a não manifestação por apresentação de 
recurso, conforme Ata da Disputa; e observados os preceitos da Lei Federal nº 
10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93; ADJUDICO o objeto da licitação à:  

JULIO CESAR OLIVEIRA EIRELI - EPP, CNPJ nº 13.895.870/0002-07, Insc. Estadual nº 171.387.278, com sede a Rua 12 de 
Outubro, nº 1096, Bairro Divino Espírito Santo, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, E-mail: 

autopostoalegre@hotmail.com, representante legal: Júlio César Oliveira 
LOTE 01 (COMBUSTÍVEL) 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 
 VALOR   

 UNITÁRIO   TOTAL
1 6.019 Litros ÓLEO DIESEL S10 OU S500  R$             7,03   R$              42.313,57  

 TOTAL DO LOTE 01  R$              42.313,57

MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 13.812.861/0001-16, Insc. Estadual nº 012.456.219, Insc. Municipal nº 
1071539, com sede a Praça Barão do Rio Branco, nº 54, Sala 01, Bairro Centro, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da 

Bahia, E-mail: grupomastec@gmail.com, Representante Legal: João Cesar Guimarães Nogueira 
LOTE 02 (LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA) 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 
 VALOR   

 UNITÁRIO   TOTAL
1 2 Mês LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA   R$    28.000,00   R$              56.000,00  

TOTAL DO LOTE 02  R$              56.000,00

VALOR GLOBAL  R$              98.313,57

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022.  

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BA, SR. SILVAN BALEEIRO DE 
SOUSA em conjunto com ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, Secretário Municipal de 
Administração e Planejamento, no uso das atribuições que são conferidas por lei, e 
do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o Decreto 
Municipal nº 015/2017 e alterações posteriores, HOMOLOGA o resultado da licitação, 
onde a Sra. Pregoeira adjudicou a contratação de máquinas e aquisição de 
combustível para recuperação emergencial das estradas vicinais, na zona rural do 
município de Condeúba, conforme Convênio nº 180/2022 da Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, às licitantes:   

JULIO CESAR OLIVEIRA EIRELI - EPP, CNPJ nº 13.895.870/0002-07, Lote 01 no 
valor total de R$ 42.313,57 (quarenta dois mil, trezentos e treze reais e cinquenta e 
sete centavos); 

MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 13.812.861/0001-16, Lote 02 no 
valor total de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). 

Condeúba – BA, 14 de junho de 2022.  

Antônio Alves de Souza     Silvan Baleeiro de Sousa 
Sec. Mun. de Administração e Planejamento  Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

2º TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUAJERU-BA, FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAJERU-BA, FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME E A EMPRESA 
COMERCIAL DE GÁS GUAJERU LTDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na 
cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr.
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, 
neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de 
identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e 
domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, 
Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua 
gestora, a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 
expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, 
Bahia e o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste 
ato representado por sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de 
Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 e a empresa COMERCIAL DE GÁS 
GUAJERU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.778.741/0001-21, com sede na Rua 
Clemente Soares, nº 160, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Silvio de Souza Santos, 
brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 05.129.984-42, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF 
nº 188.520.788-35, residente e domiciliado na Rua João da Silva Coutinho, s/n, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o Processo Administrativo nº 050/2021 e Pregão 
Eletrônico nº 010/2021 resolvem celebrar o presente Apostilamento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto, conforme previsto no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações, e letra “b” do inciso II do mesmo artigo, promover a alteração dos valores unitários dos itens 
licitados e registrados, conforme planilha abaixo:

Descrição Valor Contratado 
Apostilamento 001

Percentual de 
Reajuste

Valor Unitário após 
Reajuste

Gás de cozinha- GLP- acondicionado em 
embalagem retornável (botijão) de 13 Kg, com 
lacre de segurança na parte superior, incluindo 

entrega pelo fornecedor. Suas condições deverão 
estar de acordo com a portaria n° 47, de 24/03/99 

da ANP e NBR-14024 da ABNT.

R$ 90,00 15,55% R$ 104,00
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

A Justificativa do presente reajuste de preços é o aumento nacional nos preços do gás de cozinha, sendo portanto, 
necessário manter o equilíbrio econômico e financeiro da Ata de Registro de Preços.

III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas da Ata de Registro de Preços em referência permanecem.

IV - CLÁUSULA QUARTA - DA ASSINATURA

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário, em 02 (duas) vias de igual teor, 
caracterizando o ciente de todas.

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria de Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_____________________________________
Comercial de Gás Guajeru Ltda-ME

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. _________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL E SAÚDE E A EMPRESA CEMEB-
CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO DA BAHIA 
LTDA-ME, NOS TERMOS ABAIXO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, 
centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado 
TOMADOR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, 
portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua 
Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, doravante 
denominado TOMADOR, e CEMEB- CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO DA BAHIA LTDA-ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.576.389/0001-71, com sede na Rua Cel. Paulono Chaves, nº 160, 
centro, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Isabela Almeida Machado Dominguez, brasileira, 
casada, empresária, com registro de identidade nº 06.618.233-69, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
782.001.215-34, residente e domiciliado no Loteamento Dailton Santana, Rua A, nº 85, Bairro Santa Tereza, na cidade 
de Brumado, Bahia, doravante denominado PRESTADOR, com base na Lei Nacional n.º 8.666/93, c/c com as 
disposições previstas na Lei Nacional nº10.406/02 - Código Civil e Edital de Credenciamento nº 001/2022, que 
dispõe acerca do contrato de prestação de serviços, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, 
de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem como objeto o Credenciamento de Serviços de Saúde na área 
de Diagnóstico em Analogia e Procedimentos de Ultrassonografia para atender as necessidades de Pacientes do 
Município de Guajeru-Ba, conforme tabela abaixo:

TABELA 01: PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICO EM ANGIOLOGIA A SER REALIZADO EM CLÍNICA AUTORIZADA 
CONFORME DETERMINAÇÃO DA VISA E COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 100 KM DE GUAJERU DE FÁCIL 

ACESSO PARA DESLOCAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO

ITEM PROCEDIMENTOS / EXAMES QUANT 
ANUAL

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 DOPPLER COLORIDO VENOSO (POR MEMBRO) 20 UNID R$ 190,00 R$ 3.800,00 
2 DOPPLER COLORIDO VENOSO (DOIS MEMBROS) 20 UNID R$ 350,00 R$ 7.000,00 
3 DOPPLER COLORIDO ARTERIAL (POR MEMBRO) 20 UNID R$ 190,00 R$ 3.800,00 
4 DOPPLER COLORIDO ARTERIAL (DOIS 

MEMBROS) 20 UNID R$ 350,00 R$ 7.000,00 
5 DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS 20 UNID R$ 190,00 R$ 3.800,00 
6 DOPPLER DA TIREÓIDE 20 UNID R$ 170,00 R$ 3.400,00 
7 DOPPLER DE BOLSA ESCROTAL 20 UNID R$ 170,00 R$ 3.400,00 

TOTAL ESTIMADO 140 R$ 32.200,00 
TABELA 02: PROCEDIMENTO ULTRASSONOGRÁFICOS A SER REALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DE 

GUAJERU 

ITEM PROCEDIMENTOS / EXAMES QUANT 
ANUAL

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

8 ULTRASSONOGRAFIA SÍMPLES 600 UNID R$ 100,00 R$ 60.000,00 
9 ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA 80 UNID R$ 170,00 R$ 13.600,00 

TOTAL ESTIMADO 680 R$ 73.600,00 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

§ ÚNICO - Os serviços serão prestados nos dias e horários estabelecidos entre a Secretaria Municipal de Saúde e o 
Prestador.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do presente Contrato será de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). sendo pago 
de acordo com os serviços prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária/ crédito em conta, até o décimo 
quinto dia útil do mês subsequente para as Notas Fiscais/Faturas entregues até o último dia útil do mês do faturamento, 
condicionado à apresentação da relação de atendimento e guias correspondentes que deverão ser atestados pela 
Secretaria Solicitante do Serviço.

§ 1º - Para efetivação do pagamento, a contratada deverá demonstrar situação regular no cumprimento dos encargos
sociais e tributários instituídos por lei.

§ 2º - Sobre o valor do crédito pago e previsto serão retidas a contribuição social para Seguridade Social aos
segurados vinculados do RGPS/INSS, até o limite máximo do salário - contribuição e o IRRF - Imposto de Renda
Retido na Fonte, conforme limites e condições previstas na legislação vigente.

§ 3º - Fica expressamente estabelecido que nos preços acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos
requeridos para a execução do objeto especificado na Cláusula Primeira deste instrumento, constituindo-se na única
remuneração devida.

CLÁUSULA QUARTA: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações e 
especificações constantes na tabela da Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA se compromete a realizar os exames e procedimentos médicos, somente 
através de encaminhamento, requisição ou autorização específica, exceto em casos excepcionais que for necessário o 
atendimento imediato.

§ 1º - A CONTRATADA, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados, sendo ainda
responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a execução dos
serviços ou deles decorrentes.

§ 2º - A CONTRATADA durante a vigência do presente contrato, obriga -se a manter todas as condições da
habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento nº 001/2022.

CLÁUSULA SEXTA: Os uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional necessários à prestação 
dos serviços objeto do presente termo contratual, bem como manutenção dos equipamentos e encargos sociais são de 
responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2022, com vigência a partir da assinatura 
deste instrumento contratual, podendo o mesmo ser renovado, conforme artigo 57 da Lei 8666/93 e suas alterações, de 
acordo com as necessidades do Município, bem como ser rescindido a qualquer tempo de acordo com o interesse da 
administração.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA não poderá sub-rogar ou sub-empreitar no todo ou em parte, o presente 
contrato ou serviço a que ele se refere, sem prévia autorização por escrito do CONTRATANTE.

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 86

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

§ ÚNICO: Na hipótese de autorização prevista nesta Cláusula, nenhum vício existirá entre o CONTRATANTE e a 
sub-rogada ou subempreitada, continuando a CONTRATADA responsável plenamente pelos encargos aqui 
assumidos.

CLÁUSULA NONA: O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato, independentemente 
de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer ato omisso que implique descumprimento de 
quaisquer Cláusulas, por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA: Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE, poderá, garantida prévia 
defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações:

I - Advertência;
II - Multa na forma prevista no §2º;
III - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por 
prazo não superiora dois anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  - As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA, a critério exclusivo do CONTRATANTE, e quando for o caso, cobradas 
judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total dos serviços 
prestados, relativa ao mês da ocorrência, quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo em parte, a terceiros, sem prévia autorização por escrito do 

Município de Guajeru-Ba;
c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente da obrigação de 

fazer as correções necessárias às suas expensas;
d) Desatender as determinações da fiscalização;
e) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais;
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo fixado;
g) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado;
h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má-fé, venha 

causar danos ao Município de Guajeru-Ba e/ou a terceiros, independente da obrigação do contratado em 
reparar os danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
motivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Ocorrerá o descredenciamento quando:

a) Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Contrato e no Edital do 
Credenciamento nº 001/2022;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A quantia a ser despendida em virtude do presente Contrato advém de verba 
prevista na seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde – FMS
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Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os serviços serão prestados rigorosamente dentro das especificações da Secretaria 
Municipal de Saúde.

§ 1º - A CONTRATADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de valores aos beneficiários pelo 
atendimento.

§ 2º - A CONTRATADA deverá realizar o serviço dentro do prazo, contados da data da solicitação de programada.

§ 3º - O atendimento deverá ser realizado nos dias e horários previamente definidos entre a Contratante e o 
Contratado.

§ 4º - Os atendimentos deverão ser realizados no Município de Guajeru-Ba, em local estipulados pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As alterações de endereço, telefone ou fax, deverão ser comunicadas à Comissão 
de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A qualquer tempo, poderá a Secretaria Municipal de Saúde, diretamente ou por 
empresa contratada para esse fim, realizar inspeção das instalações das entidades credenciadas para verificação das 
condições de atendimento, higiene, equipamentos e capacidade técnico-operativa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS OBRIGAÇÕES

- DA CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE se compromete, durante a vigência do presente Contrato, a fornecer ao CONTRATADO todas 
as condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto do mesmo.
b) A CONTRATANTE se compromete emitir relatório trimestral através do Coordenador da unidade de Saúde onde o 
CONTRATADO estiver prestando serviço, a fim de certificar e comprovar os atendimentos realizados.
c) A CONTRATANTE se compromete ainda a Fiscalizar o cumprimento das CLÁUSULAS deste contrato, emitindo 
relatório, por intermédio da Coordenação da Unidade, onde o (a) 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
e) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do respectivo termo contratual, ficando todo e qualquer pagamento 
submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto que trata este Contrato;
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato;
g) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;
h) Comunicar em tempo hábil à Contratada os serviços a serem executados;
i) Supervisionar e fiscalizar os procedimentos e acompanhar a execução dos serviços saúde. 

- DA CONTRATADA:
a) Prestar os serviços especificados no Termo de Credenciamento Profissional;
b) Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste termo 
serão de exclusiva responsabilidade do Contratado. 
c) O CONTRATADO assumirá integral responsabilidade pela boa execução dos serviços, assim como pelo 
cumprimento dos elementos constantes do processo. 
d) Apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade para com as 
Fazenda Pública Municipal e o respectivo Conselho de Classe;
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e) O CONTRATADO se compromete a disponibilizar a CONTRATANTE, de acordo com as necessidades deste, a
quantidade integral de horas de serviço a serem executadas nas Unidades Municipais de Saúde;
f) Na execução dos serviços, objeto do Termo de Credenciamento, o CONTRATADO, deverá observar a legislação
vigente, em especial as relativas ao exercício profissional, conforme normas do respectivo Conselho de Classe;
g) Na execução do objeto deste contrato, o (a) CONTRATADO(A) deverá:

1. Executar com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto do contrato, por sua conta e risco, sob sua
total responsabilidade;

2. Observar as normas legais e regulamentares;
3. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas pelo 

sigilo;
4. Levar ao conhecimento da CONTRATANTE as irregularidades de que tiver ciência em razão da execução

deste contrato;
5. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público, colocado à sua disposição para

execução do objeto deste contrato;
6. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
7. Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com quem mantiver contato em decorrência da

execução deste contrato;
8. Não delegar a terceiros as atribuições que sejam de sua competência e responsabilidade em decorrência da

execução deste contrato;
9. Não promover manifestação de apreço ou desapreço ao CONTRATANTE ou a seus subalternos no recinto do

local de execução do contrato;
10.Não compelir ou aliciar pessoas com que se relacione em razão deste contrato, no sentido de filiação a

associação profissional ou sindical, ou a partido político;
11.Não retirar, sem previa autorização, por escrito, da CONTRATANTE, qualquer documento ou objeto, que não

seja de sua propriedade, do local onde executa o objeto deste contrato;
12.Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto deste contrato;
13.Não praticar comércio de compra e venda de bens e/ou serviços no recinto do local onde executa o objeto deste

contrato;
14.Não se valer do presente contrato para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da

Administração Pública;
15.Não utilizar pessoal ou recursos materiais do local onde executa os serviços objeto deste contrato, colocados a

sua disposição em razão deste, em serviços ou atividades particulares;
16.Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do presente contrato;
17.Não aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos

pessoais ou vantagens de qualquer espécie, em razão da execução do presente contrato;
18.Não proceder de forma desidiosa, assim entendida a falta ao dever de diligência na execução deste contrato;
19.Não praticar durante a execução deste contrato, ofensa física ou verbal, a qualquer pessoa, salvo em legitima

defesa própria ou de outrem;
20.Não revelar segredos de que teve conhecimento em função deste contrato.
21.Cumprir as obrigações assumidas em contrato que decorra do presente Edital, nos prazos avençados e

qualidade exigida; 
22.Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o

atendimento do objeto; 
23.Garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados no exercício de seu poder de fiscalização; 
24.Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH;
25.Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei

8.666/93.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente 
contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente contrato está vinculado ao Edital de Credenciamento nº 
001/2022, assim como as determinações da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, mesmo nos omissos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
ação oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, valor e forma, 
que vão assinadas pelas partes, e testemunhas abaixo.

Guajeru-Ba, 03 de maio de 2022. 

______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

______________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

______________________________
CEMEB- Centro Médico Especializado da Bahia Ltda-Me

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE E A EMPRESA 
DANIELA DE CARVALHO ATAIDE LTDA -
ME, NOS TERMOS ABAIXO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio 
Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
10.725.277/0001-35, neste ato denominado TOMADOR, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 
09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária
Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF 
sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, 
Bahia, doravante denominado TOMADOR, e DANIELA DE CARVALHO ATAIDE LTDA - ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 42.100.367/0001-27, com sede na Avenida 
Centenario, nº 409, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Daniela 
de Carvalho Ataide, brasileira, solteira, médica, com registro de identidade nº 3.187.563-580, expedida 
pelo SSP/BA e cadastro no CPF nº 016.801.735-02, residente e domiciliado na Avenida Centenario, nº 
409, casa A, Bairro Rodoviario, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominado PRESTADOR,
com base na Lei Nacional n.º 8.666/93, c/c com as disposições previstas na Lei Nacional nº10.406/02 -
Código Civil e Edital de Credenciamento nº 001/2022, que dispõe acerca do contrato de prestação de 
serviços, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, de acordo com as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem como objeto o Credenciamento de Serviços de 
Profissionais de Saúde (Plantões Médicos) para atender as necessidades de Pacientes do 
Município, conforme tabela abaixo:

TABELA 04: SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA - PLANTÃO MÉDICO (AMBULATÓRIO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) NO CENTRO 
DE SAÚDE MONSENHOR VALDEMAR, NA SEDE DO MUNICÍPIO

ITEM PROCEDIMENTOS / EXAMES CLÍNICOS

QUANTIDAD
E MÁXIMA 

ESTIMADA / 
MÊS

UNIDADE VALOR MENSAL VALOR TOTAL

11

PLANTAÃO MÉDICO -URGÊNCIA E/OU 
EMERGÊNCIA: ATUAR EM UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE 
CONSULTA MÉDICA AMBULATORIAL, 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; ACOMPANHAR 
PACIENTES ENFERMOS, QUE ESTÃO SOB RISCO 
IMINENTE DE MORTE E QUE DEMANDAM 
ATENDIMENTO IMEDIATO E FREQUENTEMENTE 
SEREM SUBMETIDOS À PROCEDIMENTOS 

31

CURSO 
SUPERIOR 

EM 
MEDICINA + 
REGISTRO 
CRM-BA

PLANTÃO 24 
HORAS 

R$ 1.900,00

R$ 58.900,00 R$ 706.800,00 
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COMPLEXOS; RECONHECER OS ASPECTOS 
TÉCNICOS CIENTÍFICOS EM RELAÇÃO AOS 
PRINCIPAIS TEMAS DA MEDICINA DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA; REALIZAR AS ATRIBUIÇÕES DE 
MÉDICO E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AO 
CARGO.

TOTAL ESTIMADO ANO R$ 706.800,00 

§ ÚNICO - Os serviços serão prestados nos dias e horários estabelecidos entre a Secretaria
Municipal de Saúde e o Prestador.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do presente Contrato será de até R$ 220.000,00 (duzentos e 
vinte mil reais). sendo o valor por plantões de 24 (vinte e quatro) horas no Centro de Saúde Monsenhor
Valdemar R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária/ crédito em conta, 
até o décimo quinto dia útil do mês subsequente para as Notas Fiscais/Faturas entregues até o último dia 
útil do mês do faturamento, condicionado à apresentação da relação de atendimento e guias 
correspondentes que deverão ser atestados pela Secretaria Solicitante do Serviço.

§ 1º - Para efetivação do pagamento, a contratada deverá demonstrar situação regular no
cumprimento dos encargos sociais e tributários instituídos por lei.

§ 2º - Sobre o valor do crédito pago e previsto serão retidas a contribuição social para Seguridade
Social aos segurados vinculados do RGPS/INSS, até o limite máximo do salário - contribuição e o
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme limites e condições previstas na legislação
vigente.

§ 3º - Fica expressamente estabelecido que nos preços acima estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na Cláusula Primeira deste instrumento,
constituindo-se na única remuneração devida.

CLÁUSULA QUARTA: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as 
obrigações e especificações constantes na tabela da Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA se compromete a realizar os exames e procedimentos 
médicos, somente através de encaminhamento, requisição ou autorização específica, exceto em casos 
excepcionais que for necessário o atendimento imediato.

§ 1º - A CONTRATADA, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados,
sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros,
ocorridos durante a execução dos serviços ou deles decorrentes.

§ 2º - A CONTRATADA durante a vigência do presente contrato, obriga -se a manter todas as
condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento nº 001/2022.
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CLÁUSULA SEXTA: Os uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional 
necessários à prestação dos serviços objeto do presente termo contratual, bem como manutenção dos 
equipamentos e encargos sociais são de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2022, com vigência a partir da 
assinatura deste instrumento contratual, podendo o mesmo ser renovado, conforme artigo 57 da Lei 
8666/93 e suas alterações, de acordo com as necessidades do Município, bem como ser rescindido a 
qualquer tempo de acordo com o interesse da administração.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA não poderá sub-rogar ou sub-empreitar no todo ou em 
parte, o presente contrato ou serviço a que ele se refere, sem prévia autorização por escrito do 
CONTRATANTE.

§ ÚNICO: Na hipótese de autorização prevista nesta Cláusula, nenhum vício existirá entre o 
CONTRATANTE e a sub-rogada ou subempreitada, continuando a CONTRATADA responsável 
plenamente pelos encargos aqui assumidos.

CLÁUSULA NONA: O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer ato omisso 
que implique descumprimento de quaisquer Cláusulas, por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA: Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE, poderá, 
garantida prévia defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações:

I - Advertência;
II - Multa na forma prevista no §2º;
III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superiora dois anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  - As multas aplicadas na execução do contrato serão 
descontadas dos pagamentos devidos à CONTRATADA, a critério exclusivo do CONTRATANTE, e 
quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor 
total dos serviços prestados, relativa ao mês da ocorrência, quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo em parte, a terceiros, sem prévia autorização por 

escrito do Município de Guajeru-Ba;
c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente da 

obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas;
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d) Desatender as determinações da fiscalização;
e) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais;
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo fixado;
g) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado;
h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou

má-fé, venha causar danos ao Município de Guajeru-Ba e/ou a terceiros, independente da
obrigação do contratado em reparar os danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre 
que se repetir o motivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Ocorrerá o descredenciamento quando:

a) Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Contrato e
no Edital do Credenciamento nº 001/2022;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A quantia a ser despendida em virtude do presente Contrato advém 
de verba prevista na seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde – FMS
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.145 - Manter e Implementar as Ações de Vigilância, Prevenção e Combate ao 
COVID-19
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os serviços serão prestados rigorosamente dentro das especificações 
da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 1º - A CONTRATADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de valores aos
beneficiários pelo atendimento.

§ 2º - A CONTRATADA deverá realizar o serviço dentro do prazo, contados da data da solicitação
de programada.

§ 3º - O atendimento deverá ser realizado nos dias e horários previamente definidos entre a
Contratante e o Contratado.

§ 4º - Os atendimentos deverão ser realizados no Município de Guajeru-Ba, em local estipulados pela
Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As alterações de endereço, telefone ou fax, deverão ser 
comunicadas à Comissão de Licitação.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A qualquer tempo, poderá a Secretaria Municipal de Saúde, 
diretamente ou por empresa contratada para esse fim, realizar inspeção das instalações das entidades 
credenciadas para verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e capacidade 
técnico-operativa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS OBRIGAÇÕES

- DA CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE se compromete, durante a vigência do presente Contrato, a fornecer ao 
CONTRATADO todas as condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto do mesmo.
b) A CONTRATANTE se compromete emitir relatório trimestral através do Coordenador da unidade de 
Saúde onde o CONTRATADO estiver prestando serviço, a fim de certificar e comprovar os 
atendimentos realizados.
c) A CONTRATANTE se compromete ainda a Fiscalizar o cumprimento das CLÁUSULAS deste 
contrato, emitindo relatório, por intermédio da Coordenação da Unidade, onde o (a) 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
e) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do respectivo termo contratual, ficando todo e 
qualquer pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto que trata este 
Contrato;
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato;
g) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;
h) Comunicar em tempo hábil à Contratada os serviços a serem executados;
i) Supervisionar e fiscalizar os procedimentos e acompanhar a execução dos serviços saúde. 

- DA CONTRATADA:
a) Prestar os serviços especificados no Termo de Credenciamento Profissional;
b) Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
objeto deste termo serão de exclusiva responsabilidade do Contratado. 
c) O CONTRATADO assumirá integral responsabilidade pela boa execução dos serviços, assim como 
pelo cumprimento dos elementos constantes do processo. 
d) Apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade 
para com as Fazenda Pública Municipal e o respectivo Conselho de Classe;
e) O CONTRATADO se compromete a disponibilizar a CONTRATANTE, de acordo com as 
necessidades deste, a quantidade integral de horas de serviço a serem executadas nas Unidades 
Municipais de Saúde;
f) Na execução dos serviços, objeto do Termo de Credenciamento, o CONTRATADO, deverá observar 
a legislação vigente, em especial as relativas ao exercício profissional, conforme normas do respectivo 
Conselho de Classe;
g) Na execução do objeto deste contrato, o (a) CONTRATADO(A) deverá:

1. Executar com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto do contrato, por sua conta e 
risco, sob sua total responsabilidade;

2. Observar as normas legais e regulamentares;
3. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às 

protegidas pelo sigilo;
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4. Levar ao conhecimento da CONTRATANTE as irregularidades de que tiver ciência em razão da
execução deste contrato;

5. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público, colocado à sua
disposição para execução do objeto deste contrato;

6. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
7. Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com quem mantiver contato em

decorrência da execução deste contrato;
8. Não delegar a terceiros as atribuições que sejam de sua competência e responsabilidade em

decorrência da execução deste contrato;
9. Não promover manifestação de apreço ou desapreço ao CONTRATANTE ou a seus subalternos

no recinto do local de execução do contrato;
10. Não compelir ou aliciar pessoas com que se relacione em razão deste contrato, no sentido

de filiação a associação profissional ou sindical, ou a partido político;
11. Não retirar, sem previa autorização, por escrito, da CONTRATANTE, qualquer

documento ou objeto, que não seja de sua propriedade, do local onde executa o objeto deste
contrato;

12. Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto deste contrato;
13. Não praticar comércio de compra e venda de bens e/ou serviços no recinto do local onde

executa o objeto deste contrato;
14. Não se valer do presente contrato para lograr proveito pessoal ou de outrem, em

detrimento da dignidade da Administração Pública;
15. Não utilizar pessoal ou recursos materiais do local onde executa os serviços objeto deste

contrato, colocados a sua disposição em razão deste, em serviços ou atividades particulares;
16. Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do presente contrato;
17. Não aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de qualquer tipo ou valor, bem

como empréstimos pessoais ou vantagens de qualquer espécie, em razão da execução do presente
contrato;

18. Não proceder de forma desidiosa, assim entendida a falta ao dever de diligência na
execução deste contrato;

19. Não praticar durante a execução deste contrato, ofensa física ou verbal, a qualquer
pessoa, salvo em legitima defesa própria ou de outrem;

20. Não revelar segredos de que teve conhecimento em função deste contrato.
21. Cumprir as obrigações assumidas em contrato que decorra do presente Edital, nos prazos

avençados e qualidade exigida;
22. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa

e qualitativamente, o atendimento do objeto;
23. Garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados no exercício de seu

poder de fiscalização;
24. Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH;
25. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no

Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Érica Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente contrato está vinculado ao Edital de
Credenciamento nº 001/2022, assim como as determinações da Lei Federal nº 8666/93 e suas 
alterações, mesmo nos omissos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para 
dirimir qualquer ação oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, 
valor e forma, que vão assinadas pelas partes, e testemunhas abaixo.

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022. 

______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

______________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

______________________________
Daniela de Carvalho Ataide Ltda - Me

Contratada
TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE E A EMPRESA 
JOSÉ WERNER P E PEREIRA LIMITADA - ME,
NOS TERMOS ABAIXO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 
24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado 
TOMADOR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, 
portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por 
sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu,
brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF 
sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, 
doravante denominado TOMADOR, e JOSÉ WERNER P E PEREIRA LIMITADA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 45.426.906/0001-00, com sede na Praça Pedro Guedes, nº 133, Bairro Centro, 
na cidade de Rio do Antônio, Bahia, representada neste ato por José Werner Pereira e Pereira, brasileiro, solteiro, 
médico, com registro de identidade nº 13.746.007-41, expedida pelo SSP/BA e cadastro no CPF nº 035.359.825-
96, residente e domiciliado na Praça Pedro Guedes, nº 133, Bairro Centro, na cidade de Rio do Antonio, Bahia, 
doravante denominado PRESTADOR, com base na Lei Nacional n.º 8.666/93, c/c com as disposições previstas 
na Lei Nacional nº10.406/02 - Código Civil e Edital de Credenciamento nº 001/2022, que dispõe acerca do 
contrato de prestação de serviços, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, de acordo 
com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem como objeto o Credenciamento de Serviços de 
Profissionais de Saúde (Medicos de PSF, Plantões Médicos) para atender as necessidades de Pacientes do 
Município, conforme tabela abaixo:

TABELA 03: SERVIÇO DE CLÍNICA MÉDICA - MEDICINA COMUNITÁRIA EM UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 
NA ZONA URBANA- 40 HORAS SEMANAIS:

ITEM PROCEDIMENTOS / EXAMES CLÍNICOS

QUANTIDAD
E MÁXIMA 

ESTIMADA / 
MÊS

UNIDADE VALOR MENSAL VALOR TOTAL

10

SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA - MEDICINA 
COMUNITÁRIA EM UNIDADES DE SAÚDE NA 
ZONA URBANA: REALIZAR ATENÇÃO A SAÚDE 
AOS INDIVÍDUOS SOB SUA RESPONSABILIDADE;
REALIZAR CONSULTAS CLÍNICAS, PEQUENOS 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM 
GRUPO NA UBS E, QUANDO INDICADO OU 
NECESSÁRIO, NO DOMICÍLIO E/OU NOS DEMAIS 
ESPAÇOS COMUNITÁRIOS (ESCOLAS, 
ASSOCIAÇÕES ETC.); REALIZAR ATIVIDADES 
PROGRAMADAS E DE ATENÇÃO À DEMANDA 
ESPONTÂNEA; ENCAMINHAR, QUANDO 
NECESSÁRIO, USUÁRIOS A OUTROS PONTOS DE 

2

PROFISSION
AL/MÊS 

R$ 13.500,00

CURSO 
SUPERIOR 

EM 
MEDICINA + 
REGISTRO 
CRM-BA

R$ 27.000,00 R$ 324.000,00 
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ATENÇÃO, RESPEITANDO FLUXOS LOCAIS, 
MANTENDO SUA RESPONSABILIDADE PELO 
ACOMPANHAMENTO DO PLANO TERAPÊUTICO 
DO USUÁRIO; INDICAR, DE FORMA 
COMPARTILHADA COM OUTROS PONTOS DE 
ATENÇÃO, A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR OU DOMICILIAR, MANTENDO A 
RESPONSABILIZAÇÃO PELO 
ACOMPANHAMENTO DO USUÁRIO;
CONTRIBUIR, REALIZAR E PARTICIPAR DAS 
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE 
TODOS OS MEMBROS DA EQUIPE; E PARTICIPAR 
DO GERENCIAMENTO DOS INSUMOS 
NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO 
FUNCIONAMENTO DA USB.
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS.

TOTAL ESTIMADO ANO R$ 324.000,00 
TABELA 04: SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA - PLANTÃO MÉDICO (AMBULATÓRIO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) NO CENTRO 

DE SAÚDE MONSENHOR VALDEMAR, NA SEDE DO MUNICÍPIO

ITEM PROCEDIMENTOS / EXAMES CLÍNICOS

QUANTIDAD
E MÁXIMA 

ESTIMADA / 
MÊS

UNIDADE VALOR MENSAL VALOR TOTAL

11

PLANTAÃO MÉDICO -URGÊNCIA E/OU 
EMERGÊNCIA: ATUAR EM UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE 
CONSULTA MÉDICA AMBULATORIAL, 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; ACOMPANHAR 
PACIENTES ENFERMOS, QUE ESTÃO SOB RISCO 
IMINENTE DE MORTE E QUE DEMANDAM 
ATENDIMENTO IMEDIATO E FREQUENTEMENTE 
SEREM SUBMETIDOS À PROCEDIMENTOS 
COMPLEXOS; RECONHECER OS ASPECTOS 
TÉCNICOS CIENTÍFICOS EM RELAÇÃO AOS 
PRINCIPAIS TEMAS DA MEDICINA DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA; REALIZAR AS ATRIBUIÇÕES DE 
MÉDICO E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AO 
CARGO.

31

CURSO 
SUPERIOR 

EM 
MEDICINA + 
REGISTRO 
CRM-BA

PLANTÃO 24 
HORAS 

R$ 1.900,00

R$ 58.900,00 R$ 706.800,00 

TOTAL ESTIMADO ANO R$ 706.800,00 

§ ÚNICO - Os serviços serão prestados nos dias e horários estabelecidos entre a Secretaria Municipal de 
Saúde e o Prestador.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do presente Contrato será de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
sendo o valor por plantões de 24 (vinte e quatro) horas no Centro de Saúde Monsenhor Valdemar R$ 1.900,00
(um mil e novecentos reais) e o valor mensal como médico clínico em Unidade de Saúde da Família R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária/ crédito em conta, até o 
décimo quinto dia útil do mês subsequente para as Notas Fiscais/Faturas entregues até o último dia útil do mês do 
faturamento, condicionado à apresentação da relação de atendimento e guias correspondentes que deverão ser 
atestados pela Secretaria Solicitante do Serviço.

§ 1º - Para efetivação do pagamento, a contratada deverá demonstrar situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais e tributários instituídos por lei.
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§ 2º - Sobre o valor do crédito pago e previsto serão retidas a contribuição social para Seguridade Social aos 
segurados vinculados do RGPS/INSS, até o limite máximo do salário - contribuição e o IRRF - Imposto de 
Renda Retido na Fonte, conforme limites e condições previstas na legislação vigente.

§ 3º - Fica expressamente estabelecido que nos preços acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 
requeridos para a execução do objeto especificado na Cláusula Primeira deste instrumento, constituindo-se na 
única remuneração devida.

CLÁUSULA QUARTA: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações e 
especificações constantes na tabela da Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA se compromete a realizar os exames e procedimentos médicos, 
somente através de encaminhamento, requisição ou autorização específica, exceto em casos excepcionais que for 
necessário o atendimento imediato.

§ 1º - A CONTRATADA, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados, sendo 
ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a 
execução dos serviços ou deles decorrentes.

§ 2º - A CONTRATADA durante a vigência do presente contrato, obriga -se a manter todas as condições da 
habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento nº 001/2022.

CLÁUSULA SEXTA: Os uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional necessários à 
prestação dos serviços objeto do presente termo contratual, bem como manutenção dos equipamentos e encargos 
sociais são de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2022, com vigência a partir da 
assinatura deste instrumento contratual, podendo o mesmo ser renovado, conforme artigo 57 da Lei 8666/93 e 
suas alterações, de acordo com as necessidades do Município, bem como ser rescindido a qualquer tempo de 
acordo com o interesse da administração.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA não poderá sub-rogar ou sub-empreitar no todo ou em parte, o 
presente contrato ou serviço a que ele se refere, sem prévia autorização por escrito do CONTRATANTE.

§ ÚNICO: Na hipótese de autorização prevista nesta Cláusula, nenhum vício existirá entre o 
CONTRATANTE e a sub-rogada ou subempreitada, continuando a CONTRATADA responsável 
plenamente pelos encargos aqui assumidos.

CLÁUSULA NONA: O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer ato omisso que 
implique descumprimento de quaisquer Cláusulas, por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA: Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE, poderá, garantida 
prévia defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas no art. 87 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações:

I - Advertência;
II - Multa na forma prevista no §2º;
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III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por prazo não superiora dois anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  - As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA, a critério exclusivo do CONTRATANTE, e quando for o caso, 
cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total dos 
serviços prestados, relativa ao mês da ocorrência, quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo em parte, a terceiros, sem prévia autorização por escrito do 

Município de Guajeru-Ba;
c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente da obrigação 

de fazer as correções necessárias às suas expensas;
d) Desatender as determinações da fiscalização;
e) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais;
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo fixado;
g) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado;
h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má-fé, 

venha causar danos ao Município de Guajeru-Ba e/ou a terceiros, independente da obrigação do 
contratado em reparar os danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 
repetir o motivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Ocorrerá o descredenciamento quando:

a) Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Contrato e no Edital 
do Credenciamento nº 001/2022;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A quantia a ser despendida em virtude do presente Contrato advém de verba 
prevista na seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde – FMS
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.145 - Manter e Implementar as Ações de Vigilância, Prevenção e Combate ao COVID-19
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os serviços serão prestados rigorosamente dentro das especificações da 
Secretaria Municipal de Saúde.

§ 1º - A CONTRATADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de valores aos beneficiários 
pelo atendimento.
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§ 2º - A CONTRATADA deverá realizar o serviço dentro do prazo, contados da data da solicitação de 
programada.

§ 3º - O atendimento deverá ser realizado nos dias e horários previamente definidos entre a Contratante e o 
Contratado.

§ 4º - Os atendimentos deverão ser realizados no Município de Guajeru-Ba, em local estipulados pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As alterações de endereço, telefone ou fax, deverão ser comunicadas à 
Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A qualquer tempo, poderá a Secretaria Municipal de Saúde, diretamente ou 
por empresa contratada para esse fim, realizar inspeção das instalações das entidades credenciadas para 
verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e capacidade técnico-operativa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS OBRIGAÇÕES

- DA CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE se compromete, durante a vigência do presente Contrato, a fornecer ao CONTRATADO 
todas as condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto do mesmo.
b) A CONTRATANTE se compromete emitir relatório trimestral através do Coordenador da unidade de Saúde 
onde o CONTRATADO estiver prestando serviço, a fim de certificar e comprovar os atendimentos realizados.
c) A CONTRATANTE se compromete ainda a Fiscalizar o cumprimento das CLÁUSULAS deste contrato, 
emitindo relatório, por intermédio da Coordenação da Unidade, onde o (a) 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
e) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do respectivo termo contratual, ficando todo e qualquer 
pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto que trata este Contrato;
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato;
g) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;
h) Comunicar em tempo hábil à Contratada os serviços a serem executados;
i) Supervisionar e fiscalizar os procedimentos e acompanhar a execução dos serviços saúde. 

- DA CONTRATADA:
a) Prestar os serviços especificados no Termo de Credenciamento Profissional;
b) Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste 
termo serão de exclusiva responsabilidade do Contratado. 
c) O CONTRATADO assumirá integral responsabilidade pela boa execução dos serviços, assim como pelo 
cumprimento dos elementos constantes do processo. 
d) Apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade para com as 
Fazenda Pública Municipal e o respectivo Conselho de Classe;
e) O CONTRATADO se compromete a disponibilizar a CONTRATANTE, de acordo com as necessidades deste, 
a quantidade integral de horas de serviço a serem executadas nas Unidades Municipais de Saúde;
f) Na execução dos serviços, objeto do Termo de Credenciamento, o CONTRATADO, deverá observar a 
legislação vigente, em especial as relativas ao exercício profissional, conforme normas do respectivo Conselho de 
Classe;
g) Na execução do objeto deste contrato, o (a) CONTRATADO(A) deverá:
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1. Executar com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto do contrato, por sua conta e risco, sob 
sua total responsabilidade;

2. Observar as normas legais e regulamentares;
3. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas 

pelo sigilo;
4. Levar ao conhecimento da CONTRATANTE as irregularidades de que tiver ciência em razão da 

execução deste contrato;
5. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público, colocado à sua disposição 

para execução do objeto deste contrato;
6. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
7. Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com quem mantiver contato em decorrência da 

execução deste contrato;
8. Não delegar a terceiros as atribuições que sejam de sua competência e responsabilidade em decorrência 

da execução deste contrato;
9. Não promover manifestação de apreço ou desapreço ao CONTRATANTE ou a seus subalternos no 

recinto do local de execução do contrato;
10.Não compelir ou aliciar pessoas com que se relacione em razão deste contrato, no sentido de filiação a 

associação profissional ou sindical, ou a partido político;
11.Não retirar, sem previa autorização, por escrito, da CONTRATANTE, qualquer documento ou objeto, 

que não seja de sua propriedade, do local onde executa o objeto deste contrato;
12.Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto deste contrato;
13.Não praticar comércio de compra e venda de bens e/ou serviços no recinto do local onde executa o objeto 

deste contrato;
14.Não se valer do presente contrato para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade 

da Administração Pública;
15.Não utilizar pessoal ou recursos materiais do local onde executa os serviços objeto deste contrato, 

colocados a sua disposição em razão deste, em serviços ou atividades particulares;
16.Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do presente contrato;
17.Não aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos 

pessoais ou vantagens de qualquer espécie, em razão da execução do presente contrato;
18.Não proceder de forma desidiosa, assim entendida a falta ao dever de diligência na execução deste 

contrato;
19.Não praticar durante a execução deste contrato, ofensa física ou verbal, a qualquer pessoa, salvo em 

legitima defesa própria ou de outrem;
20.Não revelar segredos de que teve conhecimento em função deste contrato.
21.Cumprir as obrigações assumidas em contrato que decorra do presente Edital, nos prazos avençados e 

qualidade exigida; 
22.Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e 

qualitativamente, o atendimento do objeto; 
23.Garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados no exercício de seu poder de 

fiscalização; 
24.Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH;
25.Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 

8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente contrato está vinculado ao Edital de Credenciamento nº 
001/2022, assim como as determinações da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, mesmo nos omissos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer ação oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, valor e 
forma, que vão assinadas pelas partes, e testemunhas abaixo.

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022. 

______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

______________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

______________________________
José Werner P e Pereira Limitada - Me

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________
Nome:
CPF:

2. _____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 011-05/2022

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

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
ALETRICIA VIANA DA CRUZ, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 
16.803.450-60, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 318.605.888-08, residente domiciliada, no
Rua Deocleciano Sobrinho, nº 14, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Dispensa de Licitação nº 126/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público no Colégio Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar, com 
carga horária de até 110 (cento e dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do 
processo de Dispensa de Licitação nº 126/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
4.848,80 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
(ISSQN), pela contratada.
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CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

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

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

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

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

Obrigações do Contratado:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

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

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

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

Guajeru - BA, 03 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Aletricia Viana da Cruz

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 107

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 012-05/2022

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

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula 
de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, 
residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro 
DIANA SOUZA BRITO, pessoa física, brasileira, maior, com registro de identidade nº 15.958.853-74, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 426.160.768-96, residente domiciliada, no Rua Naomar 
Alcantara, s/n, Bairro Jardim Paraiso, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Dispensa de Licitação nº 127/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação direta de serviços 
como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional 
Interesse Público no Colégio Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar, com 
carga horária de até 110 (cento e dez) horas mensais, conforme especificações constantes no do 
processo de Dispensa de Licitação nº 127/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
4.848,80 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

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

Obrigações do Contratado:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guajeru - BA, 03 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Diana Souza Brito

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

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

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 013-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
E A EMPRESA JULIETA SANTOS ANDRADE -
ME NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
JULIETA SANTOS ANDRADE - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
06.014.299/0001-10, com sede na Rua Ruy Barbosa, nº 28, Centro na cidade d Itambé, Bahia, 
representada por Julieta Santos Andrade, brasileira, solteira, empresária, com registro de identidade nº 
02.344.766-48, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 386.280.825-49, residente e domiciliado na 
Rua Ruy Barbosa, nº 28, Centro na cidade de Itambé, Bahia, doravante denominada CONTRATADA,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de 
Licitação nº 128/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Bandeirolas para 
as comemorações dos festejos Juninos do Municipio, conforme especificações constantes do 
Processo de Dispensa de Licitação nº 128/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
17.490,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa reais), a serem pagos após o devido fornecimento 
dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

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

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 03 (três) 
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

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

Unidade Orçamentária: 03.01.01 - Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer
Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às manifestações e Atividades Culturais
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 
128/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, 
independentemente da quantidade da solicitação;

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

qualificação exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei 
nº 8.666/93;

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo de Dispensa de Licitação nº 128/2022, processada com base no Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

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

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

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

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

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Julieta Santos Andrade - Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS E
LEANDRO ALVES DOS SANTOS NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, 
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da 
cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia 
CONTRATANTE, e do outro lado LEANDRO ALVES DOS SANTOS, pessoa física, brasileiro, maior, 
com registro de identidade nº 66.387.175-X, expedida pela SSP/SP e cadastro no CPF nº 012.903.625-
05, residente e domiciliada na Praça Deoclides Pereira Dias, s/n, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e na Dispensa de Licitação nº 129/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa física para 
Prestação direta de serviços por tempo determinado, para atender excepcional interesse 
público como Agente de Portaria na Unidade de Saúde Alipio Sergio Garcia do Município,
com carga horária de até 153 (cento e cinquenta e três) horas mensais, conforme especificações 
constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 129/2022, com base no Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

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

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

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.067 – Gestão das Ações de Atenção Primaria
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

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

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sra. Érica 
Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão 
e Fiscalização do presente contrato.

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

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

Guajeru - BA, 03 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Contratante

_________________________________
Leandro Alves dos Santos

Contratado
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 015-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS E
ABILIO FIGUEIREDO BITENCOURT NOS
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, 
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da 
cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia 
CONTRATANTE, e do outro lado ABÍLIO FIGUEIREDO BITENCOURT, pessoa física, brasileiro, 
maior, com registro de identidade nº 15.076.734-00, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
047.446.465-22, residente e domiciliada na Rua Nova, nº 44, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e na Dispensa de Licitação nº 130/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa física para 
Prestação direta de serviços por tempo determinado, para atender excepcional interesse 
público como Agente de Portaria na Unidade de Saúde Santa Rosa do Município, com carga 
horária de até 153 (cento e cinquenta e três) horas mensais, conforme especificações constantes no 
do processo de Dispensa de Licitação nº 130/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

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

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

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.067 – Gestão das Ações de Atenção Primaria
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

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

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sra. Érica 
Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão 
e Fiscalização do presente contrato.

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

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

Guajeru - BA, 03 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Contratante

_________________________________
Abilio Figueiredo Bitencourt

Contratado
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 015-05/2022 FMS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS E
CARLOS ELI LOPES SEPULVIDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, 
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da 
cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia 
CONTRATANTE, e do outro lado CARLOS ELI LOPES SEPULVIDA, pessoa física, brasileiro, maior, 
com registro de identidade nº 05.129.938-07, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
146.013.128-25, residente e domiciliada na Praça do Mercado, nº 11, Centro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 131/2022, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa física para 
Prestação direta de serviços por tempo determinado, para atender excepcional interesse 
público como Agente de Portaria na Casa de Apoio Santa Rosa do Município, com carga 
horária de até 153 (cento e cinquenta e três) horas mensais, conforme especificações constantes no 
do processo de Dispensa de Licitação nº 131/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

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

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

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.067 – Gestão das Ações de Atenção Primaria
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

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

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sra. Érica 
Leal Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão 
e Fiscalização do presente contrato.

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

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

Guajeru - BA, 03 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Érica Leal Cangussu

Contratante

_________________________________
Carlos Eli Lopes Sepulvida

Contratado
TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 016-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E VALDEMIR 
BRITO ROCHA NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado VALDEMIR 
BRITO ROCHA, pessoa física, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 12.663.377-09, 
expedida pela SSP/SP e cadastro no CPF nº 144.039.128-93, residente e domiciliado no Avenida 
Deocleciano Sobrinho, s/n, Bairro Jardim Paraiso na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Dispensa de Licitação nº 132/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços  por 
tempo determinado, para atender excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços 
Gerais para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, com carga horária de 
até 153 (cento e cinquenta e três) horas mensais, conforme especificações constantes no do 
processo de Dispensa de Licitação nº 132/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato será por um período de até 
31/12/2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas 
as partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guajeru - BA, 04 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Valdemir Brito Rocha

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 051-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA AB 
PROMOÇÕES E PRODUÇÕES 
ARTISTICAS E GRAVADORA -
EIRELI EPP NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa AB 
PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - EIRELI EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 55.949.416/0001-42, com sede na Rua Dona Nara, nº 298, Bairro 
Vila de São Francisco, CEP 06.705-520 na cidade de Cotia, São Paulo, representada neste ato por Bruno 
Henrique Bernardo Batista, brasileiro, solteiro, empresário, cantor, com registro de identidade nº 
3.95.33-54, expedida pela SSP/SP e cadastro no CPF nº 727.674.991-68, residente e domiciliado na Rua
das Guarirobas QD. 05-A, lote 10, Condominio Residencial Aldeia do Vale, na cidade de Goiânia, 
Goias, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e na Inexigibilidade de Licitação nº 010/2022, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços na 
apresentação de show musical do Cantor “Amado Batista” no dia 04 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município, conforme especificações constantes do 
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 010/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).

§ 1º - A administração efetuará o pagamento antecipado de R$: 91.000,00 (noventa e um mil reais)
50% (cinquenta por cento) do valor contratado, como forma de garantia de reserva do show, conforme 
permissivo da Instrução Normativa TCM n. 2/2005, art. 2., inc. VI, art. 3, inc. III e art. 7, inc. II.. E R$:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

91.000,00 (noventa e um mil reais) a serem pago em 05 de Julho de 2022, mediante emissão de um 
cheque nominal, mediante apresentação de nota fiscal e certidões negativas

§ 2º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e custos necessários para a execução dos serviços ora contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período é de até 03
(três) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

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

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no 
contrato;
§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.
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CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Inexigibilidade de Licitação:
Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 010/2022, seus Anexos.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA.

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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j) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato
refere-se ao processo Licitatório Inexigibilidade de Licitação nº 010/2022, processada com base no 
Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Edileia Leal Cangussu Costa, Coordenadora Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

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

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

Guajeru-Ba, 12 de Maio de 2022.

_________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________
AB Promoções e Produções Artisticas e Gravadora - Eireli EPP

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ____________________________
Nome:
CPF:

2. ____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA WILSON 
B BRASILEIRO PRODUÇÕES - ME
NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
WILSON B BRASILEIRO PRODUÇÕES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 34.061.121/0001-65, com sede na Rua Yoltz Unger Mattos, nº 98, Bairro Helena Maria, CEP 06.253-
280, na cidade de Osasco São Paulo, representada neste ato por Wilson Batista Brasileiro, brasileiro, 
casado, empresário, com registro de identidade nº 43.369.399-X, expedida pela SSP/SP e cadastro no 
CPF nº 320.348.328-92, residente e domiciliado na Rua Rua Yoltz Unger Mattos, nº 98, Bairro Helena 
Maria, CEP 06.253-280, na cidade de Osasco São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, com 
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Inexigibilidade de Licitação nº 
011/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços na 
apresentação de show musical do Cantor “Soró Silva” no dia 03 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022, conforme especificações constantes do Processo de
Inexigibilidade de Licitação nº 011/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a serem pagos após a devida comprovação da execução dos 
serviços.

§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e custos necessários para a execução dos serviços ora contratado.
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§ 2º - A administração efetuará o pagamento antecipado de 50% (cinquenta por cento) do valor 
contratado, como forma de garantia de reserva do show, conforme permissivo da Instrução Normativa 
TCM n. 2/2005, art. 2., inc. VI, art. 3, inc. III e art. 7, inc. II..

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período é de até 03
(três) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

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

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no 
contrato;
§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

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

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
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CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio e reajuste de preços: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Inexigibilidade de Licitação:
Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 011/2022, seus Anexos.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA.

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

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

77 da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato
refere-se ao processo Licitatório Inexigibilidade de Licitação nº 011/2022, processada com base no 
Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Edileia Leal Cangussu Costa, Coordenadora Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

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

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

Guajeru-Ba, 05 de Maio de 2022.

_________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________
Wilson B Brasileiro Produções - Me

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ____________________________
Nome:
CPF:

2. ____________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA L G 
PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI
NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa L G 
PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.127.659/0001-79, com sede na Avenida dos Estados, nº 1846, Sala 12, Bairro Mauricio de Nassau, 
CEP: 55.014-225, na cidade de Caruaru Pernambuco, representada neste ato por Luiz Gonzaga Lima 
Silva, brasileiro, casado, empresário, com registro na carteira de habilitação nº 01.566.955-601,
expedida pela DETRAN/PE e cadastro no CPF nº 019.958.674-89, residente e domiciliado na Rua 
Antonio Apolonio Oliveira, nº 314, Bairro Universitário, CEP: 55.016-555, na cidade de Caruaru 
Pernambuco, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com 
suas ulteriores alterações e na Inexigibilidade de Licitação nº 012/2022, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços na 
apresentação de show musical do Cantor “Kevi Jonny” no dia 04 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022  no Município, conforme especificações constantes do 
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 012/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
83.000,00 (oitenta e três mil reais), a serem pagos após a devida comprovação da execução dos 
serviços.

§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e custos necessários para a execução dos serviços ora contratado.

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 135

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

§ 2º - A administração efetuará o pagamento antecipado de 50% (cinquenta por cento) do valor 
contratado, como forma de garantia de reserva do show, conforme permissivo da Instrução Normativa 
TCM n. 2/2005, art. 2., inc. VI, art. 3, inc. III e art. 7, inc. II..E o restante após a prestação dos serviços
no dia 06 de Julho de 2022, mediante apresentação de notas fiscais e certidões negativas.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período é de até 03
(três) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

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

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no 
contrato;
§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.
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CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Inexigibilidade de Licitação:
Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 012/2022, seus Anexos.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA.

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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j) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato
refere-se ao processo Licitatório Inexigibilidade de Licitação nº 012/2022, processada com base no 
Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Edileia Leal Cangussu Costa, Coordenadora Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

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

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

Guajeru-Ba, 11 de Maio de 2022.

_________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________
L G Produções & Eventos Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ____________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA 
ROBERIO LACERDA CABRAL 
PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - EPP
NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
ROBERIO LACERDA CABRAL PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.589.332/0001-03, com sede na Rua 09 de Julho, nº 319, Bairro 
Parque da Amizade, CEP: 13.177.364, na cidade de Sumaré, São Paulo, representada neste ato por 
Roberio Lacerda Cabral, brasileiro, cantor, empresário, com registro na carteira de identidade nº 
08.290.053-15, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 623.558.995-68, residente e domiciliado na 
Rua José Caires, nº 99, Bairro Vista Linda, na cidade de Nanque-Minas Gerais, doravante denominada 
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Inexigibilidade de Licitação nº 013/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços na 
apresentação de show musical do Cantor “Roberio dos Teclados” no dia 04 de Julho durante as
comemorações dos Festejos Juninos 2022  no Município, conforme especificações constantes do 
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 013/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
28.000,00 (vinte e oito mil reais), a serem pagos após a devida comprovação da execução dos serviços.

§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e custos necessários para a execução dos serviços ora contratado.
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§ 2º - A administração efetuará o pagamento antecipado de 50% (cinquenta por cento) do valor 
contratado, como forma de garantia de reserva do show, conforme permissivo da Instrução Normativa 
TCM n. 2/2005, art. 2., inc. VI, art. 3, inc. III e art. 7, inc. II..E o restante após a prestação dos serviços
no dia 06 de Julho de 2022, mediante apresentação de notas fiscais e certidões negativas.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período é de até 03
(três) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

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

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no 
contrato;
§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.
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CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Inexigibilidade de Licitação:
Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 013/2022, seus Anexos.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA.

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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j) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato
refere-se ao processo Licitatório Inexigibilidade de Licitação nº 013/2022, processada com base no 
Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Edileia Leal Cangussu Costa, Coordenadora Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

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

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

Guajeru-Ba, 23 de Maio de 2022.

_________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________
Roberio Lacerda Cabral Produção Musical Eireli - Epp

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ____________________________
Nome:
CPF:

2. ____________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA 
EDERSON MICHEL DAMASCENA -
MEI NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
EDERSON MICHEL DAMASCENA - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
45.264.673/0001-97, com sede na Avenida Larissa Cavalcante, nº 27, Casa Terreo, Bairro Boa Vista, 
CEP: 45.027-400, na cidade de Vitoria da Conquista, Bahia, representada neste ato por Ederson Michel 
Damascena, brasileiro, solteiro, microempreendedor, com registro na carteira de identidade nº 
892.288.205, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 803.644.385-68, residente e domiciliado na 
Rua Presidente Medici, nº 158, Bairro Centro, na cidade de Vitoria da Conquista, Bahia, doravante 
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e 
na Inexigibilidade de Licitação nº 014/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços na realização 
de show musical da Cantora “Robertinha” no dia 03 de Julho durante as comemorações dos 
Festejos Juninos 2022 no Município, conforme especificações constantes do Processo de
Inexigibilidade de Licitação nº 014/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagos após a devida comprovação da execução dos serviços.

§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e custos necessários para a execução dos serviços ora contratado.

§ 2º - A administração efetuará o pagamento antecipado de 50% (cinquenta por cento) do valor 
contratado, como forma de garantia de reserva do show, conforme permissivo da Instrução Normativa 
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TCM n. 2/2005, art. 2., inc. VI, art. 3, inc. III e art. 7, inc. II..E o restante após a prestação dos serviços
no dia 06 de Julho de 2022, mediante apresentação de notas fiscais e certidões negativas.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período é de até 03
(três) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

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

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no 
contrato;
§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

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

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
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CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio e reajuste de preços: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Inexigibilidade de Licitação:
Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 014/2022, seus Anexos.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA.

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

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

77 da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato
refere-se ao processo Licitatório Inexigibilidade de Licitação nº 014/2022, processada com base no 
Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Edileia Leal Cangussu Costa, Coordenadora Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

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

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

Guajeru-Ba, 25 de Maio de 2022.

_________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________
Ederson Michel Damascena - Mei

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ____________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA ADEMILÇO ROCHA 
RIBEIRO - MEI NOS TERMOS
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa 
ADEMILÇO ROCHA RIBEIRO - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
24.081.410/0001-72, com sede na Travessa Valdivino Xavier de Brito, nº 30, Centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, representada neste ato por Ademilço Rocha Ribeiro, brasileiro, divorciado, 
microempreendedor, com registro de identidade nº 20.619.148-02, expedida pela SSP/BA e cadastro no 
CPF nº 174.641.338-70, residente e domiciliado na Rua Fidelcino Porto, s/n, centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com 
suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na Ata de Registro de Preços 
013/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Serviços
de Marcenaria para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na Ata de Registro de Preços 
013/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos 
serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.

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

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.104 - Fomento as Manifestações das Atividades Desportivas, Recreativas e de 
Lazer
Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 013/2022.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
013/2022.

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

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

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

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

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

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

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ademilço Rocha Ribeiro - Mei

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 150

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



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A 
EMPRESA ADEMILÇO ROCHA 
RIBEIRO - MEI NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni 
Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-
81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, e do outro lado a empresa ADEMILÇO ROCHA RIBEIRO - MEI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.081.410/0001-72, com sede na Travessa Valdivino 
Xavier de Brito, nº 30, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Ademilço Rocha 
Ribeiro, brasileiro, divorciado, microempreendedor, com registro de identidade nº 20.619.148-02, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 174.641.338-70, residente e domiciliado na Rua Fidelcino 
Porto, s/n, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na Ata
de Registro de Preços 013/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de 
Marcenaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 013/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, 
que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.

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

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 013/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
013/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

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

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

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

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

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

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Ademilço Rocha Ribeiro - Mei

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU-
BA E EMPRESA ADEMILÇO ROCHA 
RIBEIRO - MEI NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e 
domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ADEMILÇO ROCHA RIBEIRO - MEI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.081.410/0001-72, com sede na Travessa Valdivino 
Xavier de Brito, nº 30, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Ademilço Rocha 
Ribeiro, brasileiro, divorciado, microempreendedor, com registro de identidade nº 20.619.148-02, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 174.641.338-70, residente e domiciliado na Rua Fidelcino 
Porto, s/n, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na Ata
de Registro de Preços 013/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de 
Marcenaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 013/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, 
que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.

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

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 013/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
013/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

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

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

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

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

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

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
Ademilço Rocha Ribeiro - Mei

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA ADEMILÇO ROCHA 
RIBEIRO - MEI NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio 
Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência 
Social (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria 
Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e 
cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste 
ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ADEMILÇO ROCHA RIBEIRO -
MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.081.410/0001-72, com sede na Travessa 
Valdivino Xavier de Brito, nº 30, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por
Ademilço Rocha Ribeiro, brasileiro, divorciado, microempreendedor, com registro de identidade nº 
20.619.148-02, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 174.641.338-70, residente e domiciliado na 
Rua Fidelcino Porto, s/n, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 
005/2022 e na Ata de Registro de Preços 013/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação 
de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de 
Marcenaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 
005/2022 e na Ata de Registro de Preços 013/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, que 
ocorrerá conforme necessidades da contratante.

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

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.

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

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD – SUAS
Projeto/Atividade: 2.146 – Programa Primeira Infância no SUAS
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 013/2022.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
013/2022.

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

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

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

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

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

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

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ronilda Maria Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_____________________________________
Ademilço Rocha Ribeiro - Mei

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

Em 03 de Maio de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, 
portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o 
nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato representado por 
sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 02/05/2022, doravante denominada
FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 
de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando 
publicada, terá efeito de Compromisso de Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
Compromisso de Prestação de Serviços de Marcenaria para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

Licitante Registrada: ADEMILÇO ROCHA RIBEIRO - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 24.081.410/0001-72, com sede na Travessa Valdivino Xavier de Brito, nº 30, Centro, na cidade 
de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Ademilço Rocha Ribeiro, brasileiro, divorciado, 
microempreendedor, com registro de identidade nº 20.619.148-02, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF 
nº 174.641.338-70, residente e domiciliado na Rua Fidelcino Porto, s/n, centro, na cidade de Guajeru, Bahia.

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITÁRIO TOTAL

LOTE 01-SERVIÇOS DE MARCENARIA

1 2.000 Horas

Prestação de Serviços complementares de MARCENARIA 
para atuar na manutenção preventiva e corretiva dos móveis 
e imóveis do Município, incluindo materiais, peças e 
componentes que se fizerem necessário.

R$: 100,40 R$:200.798,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01
(duzentos mil setecentos e noventa e oito reais) R$ 200.798,00

2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de Prestação e Serviços, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços 
não caracteriza-se como instrumento contratual, mas apenas expectativa de Prestação.

2.1 - O compromisso de Prestação e Serviços (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de 
Prestação e Serviços, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 
005/2022.

2.2 - O Prestador registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 
no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os prestadores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o prestador registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo 
julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada 
a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Prestador Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de 
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação e Serviços 
será o Foro da Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a 
tudo assistiram e que também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Ademilço Rocha Ribeiro - Mei

Empresa Registrada
TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA CIDIMAR VIEIRA LOPES 
- MEI NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa 
CIDIMAR VIEIRA LOPES - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
24.279.536/0001-56, com sede na Fazenda Povoado Juremal, nº 10, na Zona Rural, da cidade de 
Maetinga, Bahia, representada neste ato por Cidimar Vieira Lopes, brasileiro, casado, 
microempreendedor, com registro de identidade nº 11.457.445-67, expedida pela SSP/BA e cadastro no 
CPF nº 352.218.428-90, residente e domiciliado na Fazenda Povoado Juremal, nº 10, na Zona Rural, da 
cidade de Maetinga, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 
8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 014/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Serviços
de Serralheria para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na Ata de Registro de Preços 
014/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
70.000,00 (setenta mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, 
que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

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

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.104 - Fomento as Manifestações das Atividades Desportivas, Recreativas e de 
Lazer
Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 014/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
014/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sr. 
José Carlos Rpdrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

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

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Cidimar Vieira Lopes - MEI

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A 
EMPRESA CIDIMAR VIEIRA LOPES -
MEI NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni 
Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-
81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, e do outro lado a empresa CIDIMAR VIEIRA LOPES - MEI, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.279.536/0001-56, com sede na Fazenda Povoado Juremal, nº 
10, na Zona Rural, da cidade de Maetinga, Bahia, representada neste ato por Cidimar Vieira Lopes, 
brasileiro, casado, microempreendedor, com registro de identidade nº 11.457.445-67, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 352.218.428-90, residente e domiciliado na Fazenda Povoado Juremal, nº 
10, na Zona Rural, da cidade de Maetinga, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base 
nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na
Ata de Registro de Preços 014/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de 
Serralheria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 014/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, 
que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.

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

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 014/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
014/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Cidimar Vieira Lopes - MEI

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU-
BA E EMPRESA CIDIMAR VIEIRA 
LOPES - MEI NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e 
domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa CIDIMAR VIEIRA LOPES - MEI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.279.536/0001-56, com sede na Fazenda Povoado Juremal, nº 10, 
na Zona Rural, da cidade de Maetinga, Bahia, representada neste ato por Cidimar Vieira Lopes, 
brasileiro, casado, microempreendedor, com registro de identidade nº 11.457.445-67, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 352.218.428-90, residente e domiciliado na Fazenda Povoado Juremal, nº 
10, na Zona Rural, da cidade de Maetinga, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base 
nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na
Ata de Registro de Preços 014/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de 
Serralheria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 005/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 014/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, 
que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.

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

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 014/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
014/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

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

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
Cidimar Vieira Lopes - MEI

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

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

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

Em 03 de Maio de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, 
portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o 
nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato representado por 
sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 02/05/2022, doravante denominada
FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 
de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando 
publicada, terá efeito de Compromisso de Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
Compromisso de Prestação de Serviços de Serralheria para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

Licitante Registrada: CIDIMAR VIEIRA LOPES - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 24.279.536/0001-56, com sede na Fazenda Povoado Juremal, nº 10, na Zona Rural, da cidade de 
Maetinga, Bahia, representada neste ato por Cidimar Vieira Lopes, brasileiro, casado, microempreendedor, 
com registro de identidade nº 11.457.445-67, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 352.218.428-90, 
residente e domiciliado na Fazenda Povoado Juremal, nº 10, na Zona Rural, da cidade de Maetinga, Bahia.

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITÁRIO TOTAL

LOTE 02-SERVIÇOS DE SERRALHERIA

2 8.000 Horas

Prestação de serviços complementares de SERRALHERIA
na execução de serviços de construção e reparos preventivos 
e corretivos, realizando a subistituição, reformando ou 
instalando peças de ferro, aço ou aluminio, componentes ou 
equipamentos em imóveis de propiedade municipal

R$: 26,25 R$:210.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02
(duzentos e dez mil reais) R$ 210.000,00

2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de Prestação e Serviços, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços 
não caracteriza-se como instrumento contratual, mas apenas expectativa de Prestação.

2.1 - O compromisso de Prestação e Serviços (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de 
Prestação e Serviços, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 
005/2022.

2.2 - O Prestador registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 
no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os prestadores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o prestador registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo 
julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada 
a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

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

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Prestador Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de 
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação e Serviços 
será o Foro da Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a 
tudo assistiram e que também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Cidimar Vieira Lopes - MEI

Empresa Registrada
TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 026-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA FELÍCIO 
RODRIGUES RIBEIRO NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 18.584.332/00001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, representada neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de 
identidade nº 16.537.715-18, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, 
nº 410, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 
8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro de Preços 
017/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Materiais de Limpeza e 
Materiais Descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro de Preços 017/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

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

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
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Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata 
de Registro de Preços n° 017/2022.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

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

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

Obrigações da Contratada:

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

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

independentemente da quantidade da solicitação;
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d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: feliciofelicio1@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 98853-2212

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2022 e Ata de Registro de Preços n° 017/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

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

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

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

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 027-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
FME E A EMPRESA FELÍCIO 
RODRIGUES RIBEIRO NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.584.332/00001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada 
neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de identidade nº 16.537.715-18, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, nº 410, Centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro de Preços 017/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Materiais de Limpeza e 
Materiais Descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de
Educação), conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de 
Registro de Preços 017/2022.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 70.000,00 (setenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

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

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata 
de Registro de Preços n° 017/2022.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

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

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: feliciofelicio1@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 98853-2212

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
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f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2022 e Ata de Registro de Preços n° 017/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 028-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
E A EMPRESA FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO
NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato
representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, 
expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-
66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente 
Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.584.332/00001-26, 
com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Olegário 
Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de identidade nº 16.537.715-18, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, nº 410, Centro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro de Preços 017/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Materiais de Limpeza e 
Materiais Descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de 
Saúde), conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro
de Preços 017/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da 
contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção ESpecializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
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Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata 
de Registro de Preços n° 017/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: feliciofelicio1@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 98853-2212

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2022 e Ata de Registro de Preços n° 017/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 029-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
E A EMPRESA FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO
NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 
09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 
98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado a empresa FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.584.332/00001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada 
neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de identidade nº 16.537.715-18, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, nº 410, Centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro de Preços 017/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Materiais de Limpeza e 
Materiais Descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de 
Assistência Social), conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata 
de Registro de Preços 017/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
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Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD - SUAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata 
de Registro de Preços n° 017/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: feliciofelicio1@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 98853-2212
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e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2022 e Ata de Registro de Preços n° 017/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Ronilda 
Maria de Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ronilda Maria de Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_____________________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022

Em 04 de Maio de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, com sede na Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente 
PREFEITURA e figuram neste ato como CO-PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu,
brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob 
o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato 
representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na 
cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 
06.077.397/0001-04, neste ato representado por sua gestora, Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora 
da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente 
domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 02/05/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com 
base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre 
si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA, observada a 
ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o Compromisso de
Fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Descartáveis para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Licitante Registrada: FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.584.332/00001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada 
neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de identidade nº 16.537.715-18, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, nº 410, Centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia.

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

LOTE 02

31 100 PCT SACO PLÁSTICO HOT DOG C/ 500 UNIDADES ALTA PLAST R$                   8,56 R$              856,36 

32 150 UNID BANDEJA LAMINADA Nº 05 C/ 37 X 32 
UNITÁRIA PAN-PAPEL R$                   3,01 R$              451,50 

33 150 UNI BANDEJA LAMINADA Nº 06 C/ 46 X 38 
UNITÁRIA PAN-PAPEL R$                   3,99 R$              598,50 
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34 150 PCT COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PCT 
C/ 50 UNIDADES STRANEPLAST R$                   3,71 R$              556,29 

35 200 PCT COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA 
PCT C/ 50 UNIDADES STANEPLAST R$                   3,38 R$              676,80 

36 100 CX COPOS DESCARTAVEL 50ML CX C/50 PCTS COPOSUL R$                 59,99 R$           5.999,00 
37 150 CX COPOS DESCARTAVEL 150ML CX C/25 PCTS COPOSUL R$                 99,99 R$         14.998,50 

38 150 CX COPO DESCARTÁVEL 180 ML CX C/25 PCTS COPOSUL R$               101,01 R$         15.151,50 
39 150 CX COPOS DESCARTAVEL 200ML CX C/25 PCTS COPOSUL R$               104,89 R$         15.733,90 

40 15 KG SACO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 
TAMANHO 2,0KG ALTA PLAST R$                 22,00 R$              330,00 

41 15 KG SACO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 
TAMANHO 3,0KG ALTA PLAST R$                 25,00 R$              375,00 

42 80 CX MARMITEX ALUMINIO C/ TAMPA MANUAL Nº 
08 . CX COM 100 UNIDADES. MELLO R$                 29,32 R$           2.345,60 

43 100 UNID PRATO DESCARTAVEL LAMINADO Nº 3 PAN-PAPEL R$                   2,51 R$              251,00 
44 100 UNID PRATO DESCARTAVEL LAMINADO Nº 5 PAN-PAPEL R$                   2,49 R$              249,00 

45 400 PCT PRATO DESCARTAVEL P/ BOLO 15 CM C/10 
UNIDADES COPOPLAST R$                   2,51 R$           1.004,00 

46 350 PCT PRATO DESCARTAVEL P/ BOLO 18 CM C/10 
UNIDADES COPOPLAST R$                   2,49 R$              871,50 

47 120 PCT SACO DE PIPOCA 11cm x 10cm BRANCO 100 
UNID EMBALEBEM R$                 12,41 R$           1.489,24 

48 40 KG SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 30X40 ALTA PLAST R$                 20,01 R$              800,40 
49 40 KG SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 40X60 ALTA PLAST R$                 19,99 R$              799,60 

50 10 KG SACO PLASTICO DE 1KG ALTA PLAST R$                 21,18 R$              211,81 

51 30 KG SACOLINHA PLÁSTICO COM ALÇA 
DESCARTÁVEL TAMANHO P ALTA PLAST R$                 15,01 R$              450,30 

52 50 KG SACOLINHA PLÁSTICO COM ALÇA 
DESCARTÁVEL TAMANHO M ALTA PLAST R$                 14,99 R$              749,50 

53 70 KG SACOLINHA PLÁSTICO COM ALÇA 
DESCARTÁVEL TAMANHO G ALTA PLAST R$                 15,01 R$           1.050,70 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$    66.000,00 
LOTE 04

75 80 PAR BOTAS BORRACHA Nº DO 38 AO 42 GRANDENE R$                 28,70 R$           2.295,72 

76 60 PAR LUVA DE RASPA TALGE R$                 10,55 R$              632,79 

77 500 PAR LUVA DE SERVIÇO EM LATEX CANO LONGO 
NOS TAMANHOS DIVERSOS TALGE R$                 12,22 R$           6.107,68 

78 550 PAR 
Luvas para limpeza. Material: látex. Tamanho P, M e 
G embalagens (tamanho será escolhido no momento 
do pedido). Embalagem contendo 2 unidades cada 

TALGE R$                   4,99 R$           2.742,93 

79 200 CX 

Luvas descartáveis para procedimento não cirúrgico. 
Material: látex de borracha natural, superfície lisa, 
não estéril, Tamanho P, M e G (tamanho será 
escolhido no momento do pedido). Caixas contendo 
100 unidades

TALGE R$                 40,08 R$           8.015,01 

80 15 CX LUVA DESCARTAVEL EM SILICONE 
TAMANHOS DIVERSOS TALGE R$                 42,64 R$              639,65 

81 500 CX

Máscara de proteção facial, tripla, descartável, 
confeccionada em tnt (tecido não tecido) 100% 
polipropileno, com clip nasal para ajuste. A máscara é 
confeccionada no estilo retangular, nas medidas 
aproximadas de 18 cm de largura x 10 cm de altura, 
tamanho único, inteiramente em tnt, com acabamento 
em todas as extremidades. Embalagem contendo no 
máximo 50 unidades

NOBRE R$                 35,91 R$         17.955,14 
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82 20 UNID PÁ P/ LIXO DE ZINCO C/ CABO REVESTIDO DE 
PLÁSTICO 60CM BRUBALAR R$                   5,40 R$              108,01 

83 450 UNID 
PANO DE CHÃO fechado, (tipo saco de açúcar) 
alvejado, 100% algodão, medida: largura entre 40 e 
45 cm; comprimento entre 65 e 70cm

DANTEX R$                   4,12 R$           1.854,67 

84 300 UNID 
TOALHA DE LIMPEZA, TAMANHO 50X80CM, 
SEGUNDA LINHA, CORES ESCURAS PROPRIA 
PARA LIMPAR E SECAR PISOS

DANTEX R$                   5,74 R$           1.721,21 

85 100 UNID

RODO LIMPADOR DE VIDROS 2 EM 1 (RODO 
MAIS LAVADOR 25CM) COM CABO DE 50 CM, 
MATERIAL DO SUPORTE: POLIPROPILENO 
MUITO RESISTENTE, MATERIAL DA LUVA: 
TECIDO ACRÍLICO ABSORVENTE, MATERIAL 
DA GUIA: AÇO INOX, MATERIAL DA LÂMINA 
DE BORRACHA: BORRACHA NITRÍLICA, 
DIMENSÕES: 25 CM X 10 CM X 60 CM, PESO 
0,670 KG

BRUBALAR R$                 39,35 R$           3.935,37 

86 20 UNID RODO COM ESPUMA 30 CM BRUBALAR R$                 11,22 R$              224,40 

87 50 UNID RODO DE MADEIRA 30CM BRUBALAR R$                   5,55 R$              277,25 

88 120 UNID

RODO COM 40CM. Rodo com base feita em plástico 
com borracha dupla de 40cm, acompanhada cabo 
feito em plastico ou madeira plastificada com 
comprimento mínimo de 120cm

BRUBALAR R$                   6,81 R$              817,76 

89 40 UNID

RODO DE 60 CM. Rodo com base feita em plástico 
com borracha dupla de 60cm, acompanhada cabo 
feito em plastico ou madeira plastificada com 
comprimento mínimo de 120cm

BRUBALAR R$                   8,73 R$              349,34 

90 250 UNID RODO PLASTICO DE 40CM BRUBALAR R$                   6,48 R$           1.619,50 

91 500 PCT SACO DE LIXO 15 L, 7 MICRA, COR PRETA 
COM 100 UNIDADES ZAB R$                 26,53 R$         13.266,17 

92 1000 PCT SACO LIXO 30L COR PRETA PICOTADO 
MICRA 7 COM 100 UNIDADES ZAB R$                 26,61 R$         26.609,29 

93 1000 PCT SACO LIXO 50L COR PRETA PICOTADO, 
MICRA 10 COM 100 UNIDADES ZAB R$                 27,57 R$         27.571,13 

94 1000 PCT SACO LIXO 100L COR PRETA PICOTADO, 
REFORÇADO COM 100 UNIDADES ZAB R$                 27,89 R$         27.893,35 

95 200 UNID TOUCA PROTETORA DESCARTAVEL DE TNT 
TAMANHO ÚNICO MEDIX R$                   0,91 R$              182,75 

96 300 UNID TOUCA PROTETORA TIPO REDE - TAMANHO 
ÚNICO MEDIX R$                   1,06 R$              317,41 

97 50 UNID TOUCAS PLÁSTICA COM ELÁSTICO MEDIX R$                   1,43 R$                71,42 

98 150 UNID

VASSOURINHA P/ BANHEIRO. Escova para 
limpeza de sanitários tipo "vassourinha", feita em 
cabo roliço de madeira, medindo no mínimo de 30cm, 
contendo cerdas plásticas

SANIT PLUS R$                   7,45 R$           1.118,14 

99 500 UNID

VASSOURA PIAÇAVA. Desenvolvida com cerdas 
em Nylon, Monofilamento PP, capa plástica e 
madeira. Indicada para Limpeza urbana no campo e 
na industria, ideal para áreas externas como pisos 
rústicos e ásperos. De origem natural é resistente e 
durável. Dimensões mínimas 25 x 18 x 3 cm

SANIT PLUS R$                   9,04 R$           4.520,65

PCT
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100 100 UNID

VASSOURA MULTIUSO EM NYLON,PARA 
PISOS INTERNOS E EXTERNOS.CAPA EM 
POLIPROPILENO E CEPAROSQUÁVEL. 
MEDIDASAPROXIMADAS. 30 CM 
DECOMPRIMENTO, 20 CM
DE ALTURA,CERDAS COM 
COMPRIMENTOMÍNIMO (SALIENTE) DE 6CM 
EESPESSURA MÉDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS 
EM NO MÍNIMO 4CARREIRAS DE TUFOS 
JUSTAPOSTOS HOMOGÊNEOS DE MODO 
APREENCHER TODA A BASE, AFIXAÇÃO DAS 
CERDAS À BASEDEVERÁ SER FIRME E 
RESISTENTE,CABO DE MADEIRA 
PLASTIFICADOMEDINDO 1,50 M, 
COMEMBORRACHADO NA PONTA 
PARAROSQUEAR COM FACILIDADE NABASE 
DA VASSOURA E COM GANCHONA OUTRA 
PONTA DO CABO PARA PENDURAR. CERDAS 
COMAPARAÇÃO CURVA QUE 
CAPTURAMMELHOR A SUJEIRA

SANIT PLUS R$                   7,74 R$              774,28 

101 30 UNID VASSOURA GRANDE RUA SANIT PLUS R$                 12,63 R$              379,01 

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 152.000,00 

LOTE 06

127 1.000 CX 

Água sanitária, hipoclorito de sódio, embalagem de 2 
litros, contendo 2 a 2,5% de cloro ativo, adequada 
para desinfecção de ambientes. Registro na ANVISA. 
Minimo 12 meses de validade (caixa com 12 
unidades)

TEIU 22,21 R$         22.213,10 

128 600 CX ALCOOL ETILICO 70° INPM 1 L. CAIXA COM 12 
LITROS NOBRE 100,00 R$         60.000,00 

129 500 UNID ALCOOL GEL LIMPEZA 70º INPM 
BACTERICIDA 500G NOBRE 9,01 R$           4.505,00 

130 800 UNID 

ÁLCOOL, GEL, tipo etílico, 46 graus INPM, sem 
aroma, acondicionado em frasco de 500ml. Na 
embalagem do produto deverá constar data de 
fabricação, da validade de no mínimo 12 meses, a 
partir da data da entrega e do número do lote

NOBRE 7,01 R$           5.608,00 

131 80 CX AMACIANTE DE DE 2L C/ 06 UNIDADES TUFF 40,01 R$           3.200,80 

132 50 UNID

CERA LIQUIDA INCOLOR, VERMELHA E 
AMARELA 750 ML COM DOSADOR 
ECONOMICO. A EMBALAGEM DEVERA 
CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, 
VALIDADE, NUMERO DO REGISTRO NO 
MINISTERIO DA SAUDE

POLITRIZ 3,01 R$              150,50 

133 200 CX DESINFETANTE DE 2 LITROS CX C/ 6 
UNIDADES DRAGÃO 46,01 R$           9.202,00 

134 300 UNID

ODORIZADOR DE AMBIENTE em aerosol, livre 
de CFC. Embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade, sendo essa de no mínimo 02 anos. 
Embalado em frasco metálico, contendo no mínimo 
360 ml e peso líquido de 240 gramas. 
COMPOSIÇÃO: Ingrediente Ativo, solubilizantes, 
coadjuvantes, perfume e butano/propano. Quanto à 
rotulagem, esta deverá atender todas as informações 
exigidas por lei e apresentar notificação junto a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PRATIK 7,01 R$           2.103,00 

135 200 CX 
Detergente neutro (lava-louça), neutro, 
biodegradável, com bico dosador retrátil CX C/ 24 
UNIDADES

TEIU 40,01 R$           8.002,00 

136 500 UNID ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA 0,83 R$              416,97 
137 60 PCT ESPONJA LÂ DE AÇO PCT C/ 14 UNIDADES ASSOLAN 17,73 R$           1.063,80 
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138 12 PCT FOSFORO, PACOTE COM 10 CAIXAS COM 40 
PALITOS CADA GABOARDI 2,87 R$                34,44 

139 150 CX GEL PINHO MULTI-USO LIMPEZA PESADA CX 
C/12 LTS TEIU 65,71 R$           9.856,02 

140 40 UNID INSETICIDA LIQUIDO DE 20 ML BAYGON 1,99 R$                79,60 

141 40 UNID INSETICIDAS SPRAY 300 ML BAYGON 5,99 R$              239,60 
142 30 CX LIMPA ALUMINIO DE 500 ML CX C/12 UNID. POLITRIZ 30,00 R$              899,97 

143 40 CX LIMPA AZULEJO E PISO CX C/ 12 L AZULIM 63,05 R$           2.522,13 
144 300 UNID LIMPA VIDRO 500ML URCA 6,88 R$           2.062,86 

145 30 CX LIMPADOR DE USO EM GERAL MULTISO ZAB 42,63 R$           1.278,88 
146 50 UNID LUSTRA MÓVEIS CREMOSO DE 250 ML BRAVO 7,30 R$              365,04 
147 100 UNID ODORIZANTE SANITARIO POLITRIZ 1,82 R$              181,95 

148 200 UNID 

Pano de prato (guardanapo de pano) - liso, sem 
estampa, com boa absorção de água, 100% algodão, 
alvejado e overlocado, isento de rasgos e furos, 
medidas mínimas 35 x 60 cm.

NOVA ERA 4,01 R$              802,00 

149 200 FARDO

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO DE FOLHA 
SIMPLES, de boa qualidade, fabricado a partir de 
fibras naturais virgens. Deverá dissolver-se em água, 
ser macio, absorvente e homogêneo. Não poderá 
esfarelar durante o uso, nem apresentar odor 
desagradável (não característico), corte imperfeito, 
enrugamento com dobras, furos ou impurezas e 
deverá apresentar resistência adequada à tração. 
Embalagens primárias contendo 04 rolos de 30 
metros x 10cm de largura, com identificação do 
produto, marca do fabricante e data de fabricação. O 
acondicionamento deverá ser em fardos com 16 
pacotes, totalizando 64 rolos cada fardo, sendo que 
esse deverá ser uniforme e resistente, aguentando as 
condições de manuseio, transporte e estocagem

FAMILIAR 49,99 R$           9.998,00 

150 150 FARDO

PAPEL HIGIENICO 60 MTS X 10 CM EM ROLO, 
PAPEL HIGIENICO - DE BOA QUALIDADE, NA 
COR BRANCA (100% BRANCA) TIPO 
PICOTADO, TEXTURADO (GOFRADO), EM 
ROLO COM COMPRIMENTO DE 60 METROS E 
LARGURA DE 10 CM. PRODUTO 
ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS 
NATURAIS VIRGENS, 100% DE FIBRAS DE 
CELULOSE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
TIPO EXTRA MACIO E SEM PERFUME. DE 
ACORDO COM A ABNT NBR 15464-2.
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. PRODUTO 
DE REFERÊNCIA/SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE. PROTÓTIPO DO MERCADO: 
NEVE, PERSONAL OU SUPERIOR. PRAZO DE 
VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES

FAMILIAR 78,09 R$         11.713,05 

151 1.000 FDO

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 
COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE CONTENDO 
FARDO COM 4 PACOTES COM 250 FOLHAS 
CADA TOTAL 1000 FOLHAS. MEDIDAS: 22,5CM 
DE COMPRIMENTO X 20,5CM DE LARGURA

PRATIK 9,68 R$           9.681,27 

152 15 CX SABÃO DE COCO EM BARRA 250 GR COM 50 
UNIDADES TEIU 99,99 R$           1.499,85 

153 30 CX SABÃO EM BARRA NEUTRO 250 G 
GLICERINADO CX C/50 UNIDADES TEIU 59,99 R$           1.799,70 

154 10.000 CX Sabão em pó biodegradável. Embalagem com 2kg. 
Mínimo 12 meses de validade MARILUX 17,54 R$       175.354,58 

155 50 CX SABAO PINTADO DE 500 G CX C/ 20 
UNIDADES TEIU 50,78 R$           2.538,96 
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156 90 UNID
SABONETE FRAGANCIA DIVERSAS 90 G 
embalados individualmente. Mínimo 12 meses de 
validade

PALMOLIVE 4,47 R$              402,56 

157 150 UNID

SABONETE LÍQUIDO 500 ML COM VÁLVULA 
PUMP DOSADORA DIVERSAS FRAGANCIAS. 
EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, 
VALIDADE, NUMERO DE REGISTRO NO 
MINISTERIO DA SAÚDE

PALMOLIVE 11,98 R$           1.796,76 

158 30 UNID

SABONETE LIQUIDO GLICERINADO DE 1 L 
EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, 
VALIDADE, NUMERO DE REGISTRO NO 
MINISTERIO DA SAÚDE

PALMOLIVE 14,25 R$              427,61 

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$  350.000,00 
VALOR TOTAL        568.000,00 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela 
Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 006/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços não caracteriza-se como instrumento contratual, mas 
apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, 
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 
2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, 
cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro 
e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação 
para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de 
Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo 
Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data.

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 199

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro da
Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria de Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 022-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
E A EMPRESA ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO-ME NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 02.808.803/0001-00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade 
de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de 
identidade nº 04.389.492-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e domiciliada na 
Praça Jesuíno Pereira de Souza, nº 51, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata
de Registro de Preços 016/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Materiais Descartáveis e 
Utensílios Domésticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro de Preços 016/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da 
contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 016/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: netamartins8@hotmail.com
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Fac-Simile: (77) 3417-2039
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 

terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2022 e Ata de Registro de Preços n° 016/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos 
Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 023-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME E
A EMPRESA ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO-ME NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 02.808.803/0001-00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
representada neste ato por Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de identidade nº 
04.389.492-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e domiciliada na Praça Jesuíno 
Pereira de Souza, nº 51, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 016/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Materiais Descartáveis e 
Utensílios Domésticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de 
Educação), conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de 
Registro de Preços 016/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 016/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: netamartins8@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 3417-2039

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2022 e Ata de Registro de Preços n° 016/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 024-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E A EMPRESA ZITA MARTINS 
SILVEIRA PORTO-ME NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, 
expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-
66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente 
Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.808.803/0001-
00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por 
Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de identidade nº 04.389.492-50, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e domiciliada na Praça Jesuíno Pereira de Souza, nº 51, 
centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e na Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro de Preços 016/2022,
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Materiais Descartáveis e 
Utensílios Domésticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Saúde),
conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 016/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
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Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 016/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: netamartins8@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 3417-2039

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
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f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2022 e Ata de Registro de Preços n° 016/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 025-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
E A EMPRESA ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO-ME NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 
09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 
98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social 
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado a empresa ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 02.808.803/0001-00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
representada neste ato por Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de identidade nº 
04.389.492-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e domiciliada na Praça Jesuíno 
Pereira de Souza, nº 51, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 016/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Materiais Descartáveis e 
Utensílios Domésticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de 
Assistência Social), conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 006/2022 e na Ata
de Registro de Preços 016/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da 
contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
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Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD - SUAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 016/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: netamartins8@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 3417-2039
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e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2022 e Ata de Registro de Preços n° 016/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Ronilda 
Maria de Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ronilda Maria de Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_____________________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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Pregão Eletrônico nº 006/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022

Em 04 de Maio de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, 
a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida 
pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de 
Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e 
cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato 
representado por sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade 
de Guajeru-Ba, responsáveis pelo Pregão Eletrônico nº 006/2022, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos 
itens abaixo, homologada em 02/05/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre si, justo e 
avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se 
seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
Compromisso de Fornecimento de Materiais Descartáveis e Utensílios Domésticos para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no 
ato convocatório.

Licitante Registrada: ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 02.808.803/0001-00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, representada neste ato por Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de 
identidade nº 04.389.492-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e 
domiciliada na Praça Jesuíno Pereira de Souza, nº 51, centro, na cidade de Guajeru, Bahia.

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 
LOTE 01

1 70 UNID AVENTAL 60X80CM 100% ALGODÃO NEVE R$          32,12 R$              2.248,40 
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2 30 UNID BACIA ALUMINIO 60 L ALUMINIO 
BAHIA R$          37,20 R$              1.116,00 

3 30 UNID BANDEJA INOX MEDIA MEGA INOX R$          25,20 R$                  756,00 

4 45 UNID

COADORES DE CAFÉ  EM FLANELAS 
100% ALGODÃO, CABO DE MADEIRA E 
ARAME GALVANIZADO TAMANHO 
MÉDIO, PROFUNDIDADE 14 CM 
DIÂMETRO 11 CM.

FRANECON R$             2,01 R$                    90,45 

5 10 UNID

COADORES DE CAFÉ  EM FLANELAS 
100% ALGODÃO, CABO DE MADEIRA E 
ARAME GALVANIZADO TAMANHO 
MÉDIO, PROFUNDIDADE 28 CM 
DIÂMETRO 16 CM.

FRANECON R$             2,22 R$                    22,20 

6 150 UNID COLHER TIPO SOPA  EM AÇO INOX MARTINOX R$             3,64 R$                  546,00 

7 150 UNID COPO DE VIDRO TEMPERADO PARA 
AGUA 300 ML CISPER R$             5,78 R$                  867,00 

8 25 UNID COPOS ALUMINIO C/ ASA EM 
MADEIRA 1L

ALUMINIO 
BAHIA R$          12,42 R$                  310,50 

9 10 UNID COPOS ALUMINIO C/ ASA EM 
MADEIRA 2L

ALUMINIO 
BAHIA R$          13,70 R$                  137,00 

10 40 PEÇA CORDA PARA VARAL C/ 10 M VARAL R$             1,92 R$                    76,80 

11 40 UNID ESCOVA PEQUENA C/ CERDAS PARA 
ROUPA AMARELA CONDOR R$             2,44 R$                    97,60 

12 40 UNID ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO P/ 
VASO SANITARIO) SANIT PLUS R$             5,52 R$                  220,80 

13 12 UNID ESPELHO  COM MOLDURA EM 
MADEIRA 50X130 CM ROMEU R$        104,90 R$              1.258,80 

14 150 UNID FACA DE MESA  EM AÇO INOX MARTINOX R$             5,91 R$                  886,50 

15 15 UNID FACA GRANDE DE CORTE CABO 
MADEIRA EM AÇO INOX TRAMONTINA R$          12,30 R$                  184,50 

16 15 UNID FACA PEQUENA DE CORTE CABO 
MADEIRA EM AÇO INOX TRAMONTINA R$          11,52 R$                  172,80 

17 25 UNID FILTRO CERAMICO DE 3 VELAS 
COMPLETO PARDINI R$        160,61 R$              4.015,25 

18 300 UNID FLANELA 100% ALGODÃO USO GERAL 
40X60CM ROMA R$             3,38 R$              1.014,00 

19 150 UNID GARFO DE MESA  EM AÇO INOX MARTINOX R$             6,38 R$                  957,00 

20 10 UNID GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO -
CAPACIDADE DE 1.000ML INVICTA R$          41,11 R$                  411,10 

21 50 UNID GARRAFAS TERMICA  1L SOPRANO R$          26,55 R$              1.327,50 
22 30 UNID GARRAFAS TERMICA 3L INVICTA R$          25,27 R$                  758,10 
23 30 UNID GARRAFAS TERMICA 5L SOPRANO R$          26,55 R$                  796,50 
24 120 CX PALITO DE DENTE GINA R$             0,65 R$                    78,00 
25 25 UNID PANELA DE PRESSÂO  7L PANELUX R$          83,51 R$              2.087,75 

26 10 UNID PENEIRA DE COAR SUCO GRANDE MONTEY 
PLAST R$          10,05 R$                  100,50 

27 50 UNID TAPETE ANTIDERRAPANTE SERRANO R$          25,48 R$              1.274,00 

28 150 UNID
TOALHA DE PANO PARA ROSTO -
CORES DIVERSAS TAMANHO 41X70 
CM 100% ALCODÃO

LM PETER 
TECELAGEM R$          14,80 R$              2.220,00 
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29 25 DÚZIA XICARAS DE 240 ML COM PIRES CAFÉ CRISTAL R$          45,40 R$              1.135,00 
30 50 DÚZIA XÍCARAS PARA CAFÉ DE 90 ML CRISTAL R$          46,68 R$              2.334,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$            27.500,05 
LOTE 03

54 300 UNID
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA 
SIMPLES DE 23,5X22 CM C/ 50 
UNIDADES.

DESTAK R$             0,79 R$                  237,00 

55 15 UNID JARRA PLASTICO C/ TAMPA 1L 
MATERIAL RESISTENTE PLASVALE R$          12,46 R$                  186,90 

56 40 UNID JARRA DE VIDRO 1,5L PARA ÁGUA IDEAL R$          22,64 R$                  905,60 

57 10 UNID JARRA PLASTICO C/ TAMPA 2L 
MATERIAL RESISTENTE PLASVALE R$          15,17 R$                  151,70 

58 15 UNID JOGO TAPETE P/ BANHEIRO 
ANTIDERRAPANTE  BOA QUALIDADE KASTER R$          56,10 R$                  841,50 

59 20 UNID LANTERNA RECARREGAVEL LUZ DE 
LED IDEAL R$          16,68 R$                  333,60 

60 100 UNID

LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 15 
LITROS (BANHEIRO) MEDIDAS 
APROXIMADAS: 320X245X360MM COR 
BRANCA. PRODUTO DE 
REFERÊNCIA/SIMILAR OU DE 
MELHOR QUALIDADE. PROTÓTIPO DO 
MERCADO: PLASÚTIL

PLASUTIL R$          41,26 R$              4.126,00 

61 100 UNID

LIXEIRA PLÁSTICA - 100 LITROS.
FECHADA COM TAMPA E PEDAL,
COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS,
FEITO COM 100% DE MATERIAL
RECICLADO, SUPORTE DE FERRO,
MEDIDAS: TAMPA 14 X 55 X 55CM, 
CORPO 100 X 54 X 54CM, SUPORTE 184
X 41 X 85CM

CAIXAPLAST R$        155,49 R$            15.549,00 

62 30 UNID LIXEIRA PLASTICO TIPO CESTO 
TELADO 10 L INPLAST R$             5,00 R$                  150,00 

63 150 UNID PRATO DE VIDRO TEMPERADO 
FUNDO P/ REFEIÇÃO CRISTAL R$             4,98 R$                  747,00 

64 80 PCT PAPEL TOALHA – PACOTE COM 02 
ROLOS PARADISO R$             3,16 R$                  252,80 

65 30 ROLO PAPEL ALÚMINIO  45 CM X 7,5 
METROS, USO DOMÉSTICO BOREDA R$             4,48 R$                  134,40 

66 75 ROLO FILME DE PVC TRANSPARENTE P/ 
ALIMENTOS 28 CM X 30 METRO BOREDA R$             4,48 R$                  336,00 

67 250 UND PRATO PLASTICO TIPO MERENDA MONTEY 
PLAST R$             5,48 R$              1.370,00 

68 80 PCT PREGADOR DE ROUPA (MADEIRA C/12 
UNID) VARAL R$             1,98 R$                  158,40 

69 100 PCT PILHA ALCALINA AAA C/ 2 UNIDADES ELGIN R$             5,80 R$                  580,00 

70 140 PCT PILHA PEQUENA AA ALCALINA C/ 2 
UNIDADES ELGIN R$             5,99 R$                  838,60 

71 30 UND PILHA ALCALINA 9V ELGIN R$          13,94 R$                  418,20 
72 40 UND PILHA MEDIA RAYOVAC R$             2,26 R$                    90,40 
73 80 UND TORNEIRA FILTRO ELITE R$             4,98 R$                  398,40 
74 150 UND VELA FILTRO CRISTALINA R$             4,63 R$                  694,50 
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VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$            28.500,00 
LOTE 05

102 15 UNID
APARELHO AUTOMATICO P/ 
ODORIZANTE DE AMBIENTE 
COMPLETO

GLADE R$          39,58 R$                  593,70 

103 15 UNID BACIA DE PLASTICO MATERIAL 
RESISTENTE DE 5 LITROS MERCOMPLAST R$          13,52 R$                  202,80 

104 30 UNID BACIA PLASTICO 30 L MERCOMPLAST R$          25,13 R$                  753,90 

105 30 UNID BACIA PLASTICO 40 L MERCOMPLAST R$          28,35 R$                  850,50 

106 15 UNID BACIA PLASTICO 80 L MERCOMPLAST R$          35,98 R$                  539,70 

107 25 UNID BALDE PLASTICO 100 L C/ TAMPA 
MATERIAL NÃO RECICLADO MERCOMPLAST R$          53,03 R$              1.325,75 

108 80 UNID

BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, polietileno 
de alta densidade (PEAD), altas resistência a 
impacto, paredes e fundos reforçados, com 
reforço no encaixe da alça, alça de aço 
zincado, com marca do fabricante. O produto 
deverá ter registro no INMETRO. 
Capacidade de 15 litros

MERCOMPLAST R$          11,69 R$                  935,20 

109 25 UNID BALDE PLASTICO 60 L C/ TAMPA 
MATERIAL NÃO RECICLADO MERCOMPLAST R$          33,65 R$                  841,25 

110 15 UNID

BALDE PLÁSTICO 20 LITROS, polietileno 
de alta densidade (PEAD), altas resistência a 
impacto, paredes e fundos reforçados, com 
reforço no encaixe da alça, alça de aço 
zincado, com marca do fabricante. O produto 
deverá ter registro no INMETRO. 
Capacidade de 20 litros

PLASVALE R$          16,35 R$                  245,25 

111 20 UNID CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA C/ 
TAMPA DE 10 LT PLASVALE R$          26,55 R$                  531,00 

112 20 UNID CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA C/ 
TAMPA DE 20 LT PLASVALE R$          36,49 R$                  729,80 

113 220 UNID CANECAS DE PLASTICO TIPO 
MERENDA ESCOLAR C/ ASA 300ML

MONTEY 
PLAST R$             3,22 R$                  708,40 

114 220 UNID COLHER DE PLASTICO TIPO 
MERENDA ESCOLAR

MONTEY 
PLAST R$             1,91 R$                  420,20 

115 80 UNID
DISPENSADOR SABONETEIRA PARA 
SABONETE LIQUIDO COM 
CAPACIDADE PARA 800 ML

NOBRE R$          40,12 R$              3.209,60 

116 200 UNID

DISPENSENSADOR PARA PAPEL 
TOALHA INTERFOLHAS. Dispenser para 
papel toalha interfolhas, confeccionado em 
plástico ABS branco, para papel de duas ou 
três dobras, com fechadura, chave e kit 
contendo buchas e parafusos para fixação na 
parede

NOBRE R$         42,20 R$              8.440,00 

117 15 UNID POTE MANTIMENTO PLÁSTICO DE 3,0 
L PLASVALE R$          18,68 R$                  280,20 
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118 140 UNID REFIL AUTOMÁTICO ODORIZANTE DE 
AMBIENTES DE 269 ML GLADE R$          26,40 R$              3.696,00 

119 80 UNID
SUPORTE PAPEL TOALHA BANHEIRO 
27 CM DE LARGURA, 29 CM DE 
ALTURA E 16 CM DE PROFUNDIDADE.

NOBRE R$          44,77 R$              3.581,60 

120 30 UNID SUPORTE PARA GALAO ÁGUA PLASTIC R$          30,65 R$                  919,50 

121 200 UNID

SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 
DE ÁGUA. Dispenser de copo descartável 
para água (200ml), confeccionado em 
plástico transparente, com resistência a 
impactos, preferencialmente na cor azul, com 
tampa removível na parte superior, com 
serrilhas internas injetadas para sustentação 
dos copos. O produto deverá vir 
acompanhado de fita dupla face própria para 
fixação, com opção de instalação com 
parafusos

GLOBO R$          29,81 R$              5.962,00 

122 10 UNID SUPORTE SABONETE LIQUIDO NOBRE R$          40,23 R$                  402,30 
123 30 MT TOALHA PLASTICO ESTAMPADA VULCAN R$          14,03 R$                  420,90 
124 30 MT TOALHA PLASTICO TRANSPARENTE VULCAN R$          13,80 R$                  414,00 

125 50 UNID VAZILHA DE PLÁSTICO COM TAMPA 
DE 1,5 L DE BOA QUALIDADE PLASVALE R$          18,17 R$                  908,50 

126 50 UNID VAZILHA DE PLÁSTICO COM TAMPA 
DE 3,5 L DE BOA QUALIDADE PLASVALE R$          19,76 R$                  988,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$            37.900,05 

VALOR TOTAL R$        93.900,10 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela 
Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do
Pregão Eletrônico nº 006/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços não caracteriza-se como instrumento 
contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, 
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio 
de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 
mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento 
e adjudicação para esse fim.
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4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro 
de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 
pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro da 
Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo 
assistiram e que também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria de Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 038-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
E A EMPRESA ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO-ME NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 02.808.803/0001-00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade 
de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de 
identidade nº 04.389.492-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e domiciliada na 
Praça Jesuíno Pereira de Souza, nº 51, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata
de Registro de Preços 019/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no do processo de Pregão 
Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 019/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 019/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: netamartins8@hotmail.com
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Fac-Simile: (77) 3417-2039
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 

terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 019/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos 
Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 039-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME E
A EMPRESA ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO-ME NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 02.808.803/0001-00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
representada neste ato por Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de identidade nº 
04.389.492-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e domiciliada na Praça Jesuíno 
Pereira de Souza, nº 51, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 019/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Educação), conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 019/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 40.000,00 (qurenta 
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 019/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: netamartins8@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 3417-2039

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 019/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 040-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E A EMPRESA ZITA MARTINS 
SILVEIRA PORTO-ME NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, 
expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-
66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente 
Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.808.803/0001-
00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por 
Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de identidade nº 04.389.492-50, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e domiciliada na Praça Jesuíno Pereira de Souza, nº 51, 
centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e na Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 019/2022,
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Saúde), conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 019/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 019/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: netamartins8@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 3417-2039

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
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f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 019/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 041-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
E A EMPRESA ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO-ME NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 
09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 
98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social 
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado a empresa ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 02.808.803/0001-00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
representada neste ato por Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de identidade nº 
04.389.492-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e domiciliada na Praça Jesuíno 
Pereira de Souza, nº 51, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de 
Preços 019/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Assistência Social), conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 
019/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 35.000,00 (trinta e 
cinco), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da 
contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
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Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD - SUAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 019/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: netamartins8@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 3417-2039
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e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 019/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Ronilda 
Maria de Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ronilda Maria de Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_____________________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

Em 06 de Maio de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, 
a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida 
pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de 
Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e 
cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato 
representado por sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade 
de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, e de outro lado, a empresa 
adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 05/05/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base 
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre 
si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se 
seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
Compromisso de Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Licitante Registrada: ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 02.808.803/0001-00, com sede na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 18, centro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, representada neste ato por Zita Martins Silveira Porto, brasileira, viúva, empresária, com registro de 
identidade nº 04.389.492-50, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 465.664.655-53, residente e 
domiciliada na Praça Jesuíno Pereira de Souza, nº 51, centro, na cidade de Guajeru, Bahia.

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

LOTE 02

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 231

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

6 100 KG

Amido de milho - Embalagem contendo 1 kg, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido, com registro no Ministério 
Competente. Validade Mínima de 06 meses a partir da 
entrega no setor de alimentação.

YOKI R$          12,58 R$             1.258,00 

7 500 Pacote

Achocolatado em Pó (Chocolate)- Achocolatado, em 
pó solúvel, obtido de matérias-primas sãs e limpo, 
isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos 
animais, cascas de semente de cacau e outros detritos 
vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, 
cheiro característico e sabor doce, próprio. Embalagem: 
pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, 
resistente, hermeticamente lacrado, contendo peso 
líquido de 400 g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No 
ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade.

BARRA R$           6,18 R$             3.090,00 

8 5.000 Kg

Açúcar Cristal- Açúcar tipo cristal, branco, de primeira 
qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 8,3% de 
sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento 
de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e 
vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de 
açúcar. Acondicionado em saco de polietileno íntegro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No 
ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade. 

EUROÇÚCAR R$           4,43 R$           22.150,00 

9 1.000 Kg

Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, isento de 
matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou 
vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No 
ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na 
Resolução CNNPA nº 12/78. 

CHINÊS R$           4,44 R$             4.440,00 

10 300 Kg

Arroz, branco, tipo 1, beneficiado, polido, com no 
mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, 
de parasitos, de detritos animais ou vegetais. 
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 
kg de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No 
ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na 
Resolução CNNPA nº 12/78. 

CHINÊS R$           4,53 R$             1.359,00 
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11 50 Kg

Arroz integral - Longo fino, tipo 1 integral em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa Pct 1 kg.

CHINÊS R$           6,13 R$                306,50 

12 4.000 KG

Café - Café em pó, torrado e moído, isento de matéria 
terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. 
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
250g de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No 
ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na 
Resolução CNNPA nº 12/78.

NUTRISIL R$          31,98 R$         127.920,00 

13 100 KG

Creme de milho (Cremogema) - Creme de milho, em 
pó, tipo cremogema. Aspecto pó fino, cor branca, odor e 
sabor próprio. Embalado em caixa de papel 
impermeável, limpo, não violado, resistente e 
acondicionado em caixas de papelão resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo de 200 a 500g de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade.

MAIZENA R$          19,98 R$             1.998,00 

14 50 Kg

Coco seco ralado- Coco, ralado, desidratado, sem 
adição de açúcar. Produto obtido do fruto do coqueiro 
por processo tecnológico adequado, a partir de matérias-
primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasita, 
não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou 
rançoso. Aspecto: granulometria uniforme; cor: branco; 
odor e sabor: próprio. Embalagem: saco de polipropileno 
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e 
limpo, contendo de 50g a 100g de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Agricultura. No ato da entrega não deverá exceder 50% 
do prazo de validade.

SOCOCO R$          48,00 R$             2.400,00 

15 600 KG
Erva doce em semente, acondicionado em embalagem 
plástica transparente com toda identificação de marca, 
data de fabricação/validade, dados do fabricante, etc.

TEMPERO 
CACULE R$          24,93 R$           14.958,00 

16 100 Kg

Extrato de tomate- Produto industrializado preparado 
com tomate, açúcar e sal. Embalagem sache de 140 ou 
340 gramas. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de 
validade, condições de armazenagem, quantidade do 
produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá 
exceder 50% do prazo de validade

NOTA 10 R$           9,39 R$                939,00 
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17 150 Kg

Farinha de mandioca- seca, fina, branca, tipo 2, com 
umidade inferior a 13%, isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas e fragmentos estranhos. Embalada 
em pacotes plásticos de 1kg transparente, resistente, 
acondicionados em fardos de 15 a 30 kg. A embalagem 
deverá conter os dados de identificação e informações 
nutricionais do produto. Deverá apresentar validade 
mínima de 05 meses de a partir da data de validade de 
fabricação.

SINGULAR R$           4,96 R$                744,00 

18 200 KG

Farinha de trigo - Produto obtido a partir de cereal 
limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima 
terrosa e em perfeito estado de conservação. Com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento. 
Embalagem plástica de 1 kg. A embalagem deverá 
conter os dados de identificação e informação 
nutricional do produto.

BRANDINI R$           5,17 R$             1.034,00 

19 100 KG

Flocos de Cereais (Farinha Láctea) - Alimento a base 
de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, amido, sais minerais, vitaminas, sal e aveia, 
acondicionados em embalagem tipo lata, íntegra, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, de peso 
líquido. A embalagem deverá conter externamente, os 
dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número de registro, Deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da 
data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978. 
Contendo aproximadamente 400 g.

MARATÁ R$          26,07 R$             2.607,00 

20 100 KG

Fubá de milho - Fubá de milho novo, enriquecido com 
ferro e ácido fólico submetido a processos de maceração, 
secagem, moagem, peneiração e laminação adequados e 
isentos de sujidades em embalagem resistente de 1 Kg. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
Número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade.

SINHÁ R$           5,23 R$                523,00 

21 1.000 Kg

Feijão Carioca- Feijão carioquinha tipo 1, classe 
carioquinha, isento de matéria terrosa, de parasitos, de 
detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, 
brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados e 
carunchados que prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção de última safra. Embalagem: saco de 
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade. Seguir Normas.

SEMPRE BOM R$           7,61 R$             7.610,00 

22 500 Kg

Feijão preto, tipo 1, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de 
grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, 
mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem 
sua aparência e qualidade, produção de última safra. 
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 
kg de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No 

SEMPRE BOM R$           8,65 R$             4.325,00 
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ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na 
Resolução CNNPA nº 12/78.

23 200 UN
Gelatina- Gelatina em pó, caixinha com 30g cada, em 
sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses  
contar da data da entrega do produto

BARRA R$           1,51 R$                302,00 

24 100 Kg

Macarrão espaguete- Macarrão longo sem ovos, tipo 
espaguete, submetido a processo de secagem, 
condicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
500g de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No 
ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade.

SPAGUETTO R$           5,78 R$                578,00 

25 100 Kg

Macarrão parafuso- curto sem ovos, tipo parafuso, 
submetido a processo de secagem, acondicionado em 
saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso líquido. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade. 

SPAGUETTO R$           6,00 R$                600,00 

26 10 Kg

Macarrão integral- Longo fino, contendo Farinha de 
trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos, não violados, resistentes, acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega, embalagens de 500 gr.

PETYAN R$           8,20 R$                 82,00 

27 50 Kg

Margarina- Produto industrializado contendo 60% de 
lipídeos, a base de: óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados / água / sal / leite em pó reconstituído / 
Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de 
manteiga idêntico ao natural / corante natural de urucum 
/ cúrcuma, embalado em potes plásticos, fechados, e 
proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. A 
embalagem de 250g, deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de 
validade, condições de armazenagem, quantidade do 
produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá 
exceder 50% do prazo de validade.

DELINE R$          14,03 R$                701,50 

28 100 Kg

Milho canjica - Milho seco amarelo processado em 
grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com 
aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de 
fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico 
resistente. A embalagem deve conter a validade de no 
mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.

NUTRISIL R$           5,59 R$                559,00 
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29 100 Kg

Milho pipoca, tipo 1, preparado com matérias-primas 
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e 
detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de 
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso líquido. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais 
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78 

NUTRISIL R$           7,20 R$                720,00 

30 100 KG

Queijo tipo mussarela- Queijo tipo mussarela com 
registro no SIF ou SIE, produto elaborado unicamente 
com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor 
branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado e resfriado. Apresentado em peças em 
peças e entregue fatiado quando solicitado.

SUL MINAS R$          35,40 R$             3.540,00 

31 100 Dz

Ovo de galinha - Classe A, tipo 3 grande. Produto 
fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem 
manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; 
acondicionados em embalagem apropriada com 30 
unidades. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, 
devendo atender às exigências do Regulamento interno 
de inspeção de Produtos de Origem Animal-
RISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA

SOMAI R$           7,04 R$                704,00 

32 300 Latas

Óleo de soja- Óleo vegetal de soja, tipo 1, refinado, 
puro, comestível, rico em vitamina E, preparado a partir 
de grãos de soja sãos e limpos. Aspecto: liquido 
uniforme, não rançoso; cor: amarelo claro; odor e sabor: 
característico. Embalagem garrafa plástica de 900 ml, 
acondicionado em caixas lacradas, limpas, secas, não 
violada, resistente, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No 
ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade.

SOYA R$          10,60 R$             3.180,00 

33 3.000 UN

Refrigerante tradicional de primeira qualidade, com 
data de validade adequada, sabores: laranja, guaraná, 
cola, limão, uva. Padrão de qualidade: Fanta laranja, 
Antártica, Coca-Cola, Sprite, Fanta Uva ou similares. 
Deve ser entregue gelado, ou seja, em temperatura 
própria para o consumo. Embalagem de 2 litros

IT R$           7,39 R$           22.170,00 

34 100 Kg

Sal - Sal refinado de mesa, iodado. Cloreto de sódio 
extraído de fontes naturais, recristalizado com teor 
mínimo de 98,5 % de cloreto de sódio sobre a substância 
seca, adicionado de antiumectante e iodo. Características 
sensoriais: aparência: cristais de granulação uniforme, 
não devendo estar pegajoso ou empedrado; cor: branca; 
odor: inodoro; sabor: característico (salino). 
Acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 
kg de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No 
ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade.

NOTA 10 R$           1,02 R$                102,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$         230.900,00 

LOTE 05
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43 200 Kg Alho - De primeira, sem réstia e dentes grandes. PÉROLA R$          25,53 R$             5.106,00 

44 300 Kg

Cebola - De primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação apropriado para o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitas ou larvas, do acordo com a 
Resolução 12/78 da CNPA.

CEBOLA 
HIBRIDA R$           5,32 R$             1.596,00 

45 50 Kg Coentro moído - Condimento, apresentação industrial, 
matéria-prima coentro, aspecto físico pó. 

TEMPERO 
CACULÉ R$          28,01 R$             1.400,50 

46 30 Kg

Cominho - Puro constituído por frutos maduros de 
espécimens vegetais genuínos, inteiros ou em pó, sãos, 
limpos e dessecados. Aspecto: fruto alongado, dessecado 
ou pó homogêneo, fino ou grosso. Cor: verde-
pardacenta. Cheiro: aromático. Sabor: próprio. 
Embalagens: embalagem de polietileno transparente, 
resistente, atóxica, de 100g, com dizeres de rotulagem, 
data de validade conforme legislação vigente.

TEMPERO 
CACULÉ R$          25,52 R$                765,60 

47 100 Kg
Corante - Corante de urucum puro em pó e fino. Sem 
mistura de outros ingredientes. Boa apresentação ao 
exame visual.

TEMPERO 
CACULÉ R$          16,50 R$             1.650,00 

48 100 Kg

Tempero Completo- Tempero completo, sem pimenta, 
obtido do processamento de alho (50%), sal, cebola, 
coentro verde em bolinhas. Consistência pastosa. 
Acondicionado em potes de poliestireno com tampa.

TEMPERO 
CACULÉ R$          12,82 R$             1.282,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$           11.800,10 

VALOR TOTAL R$          242.700,10 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela 
Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do
Pregão Eletrônico nº 007/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços não caracteriza-se como instrumento 
contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, 
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio 
de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 
mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento 
e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura.
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5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro
de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 
pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro da 
Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo 
assistiram e que também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria de Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Zita Martins Silveira Porto-ME

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 034-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA 
COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA 
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.441.451/0001-39, com sede na Praça do Mercado, nº 20, na cidade de Malhada 
de Pedras, Bahia, representada neste ato por Maurilio da Paixão Matos, brasileiro, casado, empresário, com registro de 
identidade nº 01.570.515.36, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº 478.299.586-53, residente e domiciliado na 
cidade de Malhada de Pedras, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 
8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 
018/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Água Mineral para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico
nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 018/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 239

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata 
de Registro de Preços n° 018/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
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d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:

e) Endereço de E-mail: pacamatos@gmail.com
f) Fac-Simile: (77) 3449-2288
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 

terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 018/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos 
Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Comercial de Alimentos Paca Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 035-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
FME E A EMPRESA COMERCIAL DE 
ALIMENTOS PACA LTDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr.
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 09.441.451/0001-39, com sede na Praça do Mercado, nº 20, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, 
representada neste ato por Maurilio da Paixão Matos, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 
01.570.515.36, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº 478.299.586-53, residente e domiciliado na cidade de 
Malhada de Pedras, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 018/2022, resolvem celebrar 
o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Água Mineral para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Educação), conforme especificações constantes 
no do processo de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 018/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da 
contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica -
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Água Mineral para Merenda Escolar 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 018/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:

e) Endereço de E-mail: pacamatos@gmail.com
f) Fac-Simile: (77) 3449-2288
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
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h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 018/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Comercial de Alimentos Paca Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 036-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
E A EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS 
PACA LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53,
expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-
66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente 
Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
09.441.451/0001-39, com sede na Praça do Mercado, nº 20, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, representada neste 
ato por Maurilio da Paixão Matos, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 01.570.515.36, 
expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº 478.299.586-53, residente e domiciliado na cidade de Malhada de Pedras, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 018/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Água Mineral para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Saúde), conforme especificações constantes no 
do processo de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 018/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 018/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:

e) Endereço de E-mail: pacamatos@gmail.com
f) Fac-Simile: (77) 3449-2288
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 

terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 018/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
Comercial de Alimentos Paca Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 037-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
E A EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS 
PACA LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 
09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 
98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 09.441.451/0001-39, com sede na Praça do Mercado, nº 20, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, 
representada neste ato por Maurilio da Paixão Matos, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 
01.570.515.36, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº 478.299.586-53, residente e domiciliado na cidade de 
Malhada de Pedras, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 018/2022, resolvem celebrar 
o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Água Mineral para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Assistência Social), conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 018/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da 
contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD - SUAS
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Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 018/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:

e) Endereço de E-mail: pacamatos@gmail.com
f) Fac-Simile: (77) 3449-2288
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g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 018/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Ronilda 
Maria de Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ronilda Maria de Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_____________________________________
Comercial de Alimentos Paca Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

Em 06 de Maio de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, 
a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida 
pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, 
Centro na cidade de Guajeru, Bahia, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de 
Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e 
cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antoni Carlos 
Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato 
representado por sua gestora, Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade 
de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, e de outro lado, a empresa 
adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 05/05/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base 
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre 
si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se 
seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
Compromisso de Fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Licitante Registrada: COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 09.441.451/0001-39, com sede na Praça do Mercado, nº 20, na cidade de Malhada de Pedras, 
Bahia, representada neste ato por Maurilio da Paixão Matos, brasileiro, casado, empresário, com registro de 
identidade nº 01.570.515.36, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº 478.299.586-53, residente e domiciliado 
na cidade de Malhada de Pedras, Bahia.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO TOTAL

LOTE 01
1 500 CX Água Mineral 200ml - Caixa com 48 R$ 49,80 R$ 24.900,00
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unidades. Características do Produto: Água 
mineral natural potável não gasosa, própria 
para consumo humano, sem a presença de 
impurezas no seu conteúdo, envazadas em 
copos/garrafas tipo PET (polietileno 
tereftalato) de 200ml, super transparentes, 
resistentes a impactos, descartáveis e 
devidamente higienizados, com tampa 
lacrada de segurança ou seja, vedados, sem 
vazamento ou rachaduras, limpos e 
higienizados e sem vestígios de qualquer 
outra forma de deformidade que modifique 
as características do seu conteúdo, de forma 
a torná-lo impróprio ao consumo humano. 
Rótulo contendo dados de origem da água 
mineral como: nome da fonte, da 
distribuidora, suas características físico-
químicas, natureza da água, localidade, a 
data de envasamento e o prazo de validade. 
O prazo de
validade mínima aceitável da água será de 
3 meses.

DIAS 
D’AVILA

2 1.000 FD

Água Mineral sem gás em garrafa de 500 
ml – pacote contendo 12 garrafas. 
Características do Produto: Água Mineral
natural, em garrafa PET descartável de 500 
ml, tampa de rosca com lacre de segurança, 
com data de fabricação/envase, data de 
validade e lote impressos na garrafa com 
validade mínima de 03 (três) meses.

DIAS 
D’AVILA R$ 19,81 R$19.810,00

3 500 FD

Água Mineral sem gás em garrafa de 1.500 
ml – pacote contendo 06 garrafas. 
Características do Produto: Água Mineral
natural, em garrafa PET descartável de 1.500 
ml, tampa de rosca com lacre de segurança, 
com data de fabricação/envase, data de 
validade e lote impressos na garrafa com 
validade mínima de 03 (três) meses.

DIAS 
D’AVILA R$ 19,80 R$9.900,00

4 10.000 UN

Água Mineral Garrafão de 20 Litros -
Água Mineral sem gás, em garrafões de 
polietileno,com capacidade para 20(vinte) 
litros, sem cavidades, trincos, rachaduras, 
arranhões ou rebordos internos que possam 
reter bactérias ou outras impurezas nocivas à 
saúde humana (dentro das Normas mais 
atuais de Segurança e Higiene), com rótulo 
de classificação de água aprovado pelo 
Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM, contendo prazo de 
validade, marca do produtor,

DIAS 
D’AVILA R$ 14,19 R$141.900,00
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etiqueta de identificação e demais 
especificações pertinentes, bem como lacre 
de segurança na tampa para evitar 
contaminação externa e garantir a 
inviolabilidade (Garrafões das Secretarias)

5 100 UN

Água Mineral Garrafão de 20 Litros -
Água Mineral sem gás, em garrafões de 
polietileno,com capacidade para 20(vinte) 
litros, sem cavidades, trincos, rachaduras, 
arranhões ou rebordos internos que possam 
reter bactérias ou outras impurezas nocivas à  
saúde humana  (dentro das  Normas mais 
atuais  de  Segurança  e  Higiene), com  
rótulo de  classificação de água
aprovado pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM, contendo prazo 
de validade, marca do produtor, etiqueta de 
identificação e demais especificações 
pertinentes, bem como lacre de segurança 
na tampa para evitar contaminação externa 
e garantir a inviolabilidade (Com Garrafões )

DIAS 
D’AVILA R$ 38,68 R$3.868,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$200.378,00
VALOR TOTAL R$200.378,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela 
Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do 
Pregão Eletrônico nº 007/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços não caracteriza-se como instrumento 
contratual, mas apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento,
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio 
de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 
mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento 
e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro 
de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 
pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro da
Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo 
assistiram e que também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria de Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Comercial de Alimentos Paca Ltda

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA SOLEGAL SERVIÇOS 
EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa 
SOLEGAL SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
13.194.075/0001-00, com sede na Avenida Otavio Mangabeira, nº 143 A - Sala 1 Andar, Centro, na 
cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Gilson Lima Porto, brasileiro, divorciado, 
empresário, com registro de identidade nº 01.444.306-65, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
182.409.765-49, residente e domiciliado na Av. Otávio Mangabeira, nº 143, centro, na cidade de 
Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 008/2022 e na Ata de Registro de Preços 
015/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de locação de 
estruturas, equipamentos de sonorização, iluminação e serviços de hospedagens e camarim para 
realização de eventos festivos das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no do 
processo de Pregão Eletrônico nº 008/2022 e na Ata de Registro de Preços 015/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos 
serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, 
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução 
dos serviços ora contratado.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.104 - Fomento as Manifestações das Atividades Desportivas, Recreativas e de 
Lazer
Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer 
das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa 
equivalente estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO 
DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 
05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 015/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando 
a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Providenciar e garantir a instalação e disponibilização dos equipamentos a serem locados pela 
Administração, com um prazo de antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do horário 
previsto para o início do evento;

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens 
de Prestação de Serviços:
Endereço de E-mail: solegalserviços@gmail.com

e) Paralisação por falta de pagamento;
f) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 

constatada;
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à 

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
015/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sr. 
José Carlos Rpdrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Solegal Serviços Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A 
EMPRESA SOLEGAL SERVIÇOS 
EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, com sede na Praça Antoni 
Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-
81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, e do outro lado a empresa SOLEGAL SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.194.075/0001-00, com sede na Avenida Otavio Mangabeira, nº 
143 A - Sala 1 Andar, Centro, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Gilson Lima 
Porto, brasileiro, divorciado, empresário, com registro de identidade nº 01.444.306-65, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 182.409.765-49, residente e domiciliado na Av. Otávio Mangabeira, nº 
143, centro, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 008/2022 e na Ata
de Registro de Preços 015/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de locação de 
estruturas, equipamentos de sonorização, iluminação e serviços de hospedagens e camarim para 
realização de eventos festivos da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 008/2022 e na Ata de Registro de Preços 
015/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
30.000,00 (trinta mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, 
que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, 
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução 
dos serviços ora contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer 
das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa 
equivalente estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO 
DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 
05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 015/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando 
a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Providenciar e garantir a instalação e disponibilização dos equipamentos a serem locados pela 
Administração, com um prazo de antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do horário 
previsto para o início do evento;

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens 
de Prestação de Serviços:
Endereço de E-mail: solegalserviços@gmail.com

e) Paralisação por falta de pagamento;
f) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 

constatada;
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à 

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
015/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Fátima Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Solegal Serviços Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU-
BA E EMPRESA SOLEGAL SERVIÇOS 
EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e 
domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SOLEGAL SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.194.075/0001-00, com sede na Avenida Otavio Mangabeira, nº 
143 A - Sala 1 Andar, Centro, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Gilson Lima 
Porto, brasileiro, divorciado, empresário, com registro de identidade nº 01.444.306-65, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 182.409.765-49, residente e domiciliado na Av. Otávio Mangabeira, nº 
143, centro, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 008/2022 e na Ata
de Registro de Preços 015/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de locação de 
estruturas, equipamentos de sonorização, iluminação e serviços de hospedagens e camarim para
realização de eventos festivos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes 
no do processo de Pregão Eletrônico nº 008/2022 e na Ata de Registro de Preços 015/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos 
serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, 
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução 
dos serviços ora contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer 
das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa 
equivalente estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO 
DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 
05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 015/2022.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando 
a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Providenciar e garantir a instalação e disponibilização dos equipamentos a serem locados pela 
Administração, com um prazo de antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do horário 
previsto para o início do evento;

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens 
de Prestação de Serviços:
Endereço de E-mail: solegalserviços@gmail.com

e) Paralisação por falta de pagamento;
f) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 

constatada;
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à 

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 

77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
015/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Érica Leal Cangussu, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
Solegal Serviços Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA SOLEGAL SERVIÇOS 
EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio 
Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan 
Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela 
SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência 
Social (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A Sra. Ronilda Maria 
Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e 
cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste 
ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SOLEGAL SERVIÇOS EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.194.075/0001-00, com sede na Avenida 
Otavio Mangabeira, nº 143 A - Sala 1 Andar, Centro, na cidade de Brumado, Bahia, representada neste 
ato por Gilson Lima Porto, brasileiro, divorciado, empresário, com registro de identidade nº 01.444.306-
65, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 182.409.765-49, residente e domiciliado na Av. Otávio 
Mangabeira, nº 143, centro, na cidade de Brumado, Bahia, doravante denominada CONTRATADA,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 
008/2022 e na Ata de Registro de Preços 015/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação 
de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de locação de 
estruturas, equipamentos de sonorização, iluminação e serviços de hospedagens e camarim para 
realização de eventos festivos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 008/2022 e na Ata de 
Registro de Preços 015/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 267

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
30.000,00 (trinta mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, 
que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, 
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução 
dos serviços ora contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será válido a partir da assinatura 
deste instrumento contratual até 31 de Dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD – SUAS
Projeto/Atividade: 2.146 – Programa Primeira Infância no SUAS
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer 
das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa 
equivalente estipuladas no item XXIX do instrumento convocatório (DAS SANÇÕES PARA O CASO 
DE INADIMPLEMENTO).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem 
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 
05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2022, seus Anexos, Proposta 
de Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° 015/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando 
a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Providenciar e garantir a instalação e disponibilização dos equipamentos a serem locados pela 
Administração, com um prazo de antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do horário 
previsto para o início do evento;

d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens 
de Prestação de Serviços:
Endereço de E-mail: solegalserviços@gmail.com

e) Paralisação por falta de pagamento;
f) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 

constatada;
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à 

população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 

77 da Lei 8.666/93.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Ata de Registro de Preços n° 
015/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a 
Sra. Ronilda Maria Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ronilda Maria Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_____________________________________
Solegal Serviços Eireli

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022

Em 04 de Maio de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.284.658/0001-14, representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, 
portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, 
residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de 
Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA e figuram neste ato como CO-
PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.083.564/0001-09, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o 
nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, neste ato representado por 
sua gestora, a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 
11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na 
cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 02/05/2022, doravante denominada 
FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 
de Novembro de 2014, têm entre si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando 
publicada, terá efeito de Compromisso de Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no 
Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
Compromisso de Prestação de serviços de Sonorização e locação de Equipamentos de infraestrutura 
para serem utilizados em eventos realizados pelas Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze)
meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Licitante Registrada: SOLEGAL SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 13.194.075/0001-00, com sede na Avenida Otavio Mangabeira, nº 143 A - Sala 1 Andar, Centro, na 
cidade de Brumado, Bahia, representada neste ato por Gilson Lima Porto, brasileiro, divorciado, empresário, 
com registro de identidade nº 01.444.306-65, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 182.409.765-49, 
residente e domiciliado na Av. Otávio Mangabeira, nº 143, centro, na cidade de Brumado, Bahia.

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITÁRIO TOTAL

LOTE 01-SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

1 15 DIÁRIA

Sonorização de 2 graves para evento
Amplificadores:
1 amplificador 4000w 
1 amplificador 1.100w
Periféricos:
1 Mesa de som analógica 12 canais
Equalizador:
Processador digital 4x8
Caixas de som:
1Fz 2x18 sub 800 (2 alto falantes de 18 cada)
2 Caixaslines VS 726 ad MG 12-400 (1 alto falante de 
12+ 1drivertitanim cada)
1 microfones vocal sem fio
2 pedais de microfones
2 microfones com fio sm58

R$ 978,46 X 
15 diárias R$ 14.676,84

2 60 DIÁRIA

Sonorização de 4 graves para evento
Amplificadores:
1 amplificador 4000w
1amplificador6000w
1amplificador1.100w
Periféricos:
1 Mesa de som  digital 
Equalizador:
Processador digital 4x8
Caixas de som:
2Fz 2x18 sub 800 (2 alto falantes de 18 cada)
4 Caixas lines VS 726 ad MG 12-400 (1 alto falante de 
12+ drivertitanim cada)
1 microfones vocal sem fio
3 pedais de microfones
3 microfones com fio sm58

R$ 1.148,62 X 
60 diárias R$ 68.917,33

3 40 DIÁRIA

Sonorização de 8 graves para evento
PA Amplificadores:
1 amplificador 10.000w
1amplificador6000w
1amplificador 1.200W
Periféricos PA:
1Processador de audio digital
1Filtro de linha 50W
1 Mesa de Som Console digital 32 canais
Caixas SUB PA:

R$ 1.276,25 X 
40 diárias R$ 51.049,87
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4 caixas FZ (2 alto falante de 18 cada total 8 sub)
Lines PA:
6 caixas VS 726 (1 alto falante de 12 + 1 drivertitanium 
cada)
Palco Amplificadores:
1amplificador4000W 
1amplificador6000W 
1amplificador1.100W
1 amplificador1.000W

Periférico:
1 Processador digital
1 Mesa de som igital 32 canais
1 AMP de baixo 
1 AMP de guitarra
Caixas Palco:
2 caixas FZ 218 
4 Lines VS726
4 Monitores 1 falantes 15+TI 450W
Microfones, Direct Box, Fones e Pedestal:
2 MIC vocal  sem fio
5 MIC vocal com fio
5 MIC Percussão SM57
1 Kit MIC bateria (7 microfones)
8Direct Box
8 Pedestais para microfones

4 15 DIÁRIA

Sonorização de 16 graves para evento
PA Amplificadores:
2 amplificadores 10.000w
2 amplificadores 6000w
2 amplificadores1.200w
Periféricos PA:
1Processador de áudio digital 
1Filtro de linha 50W
1 Mesa de Som Console digital 32 canais
Caixas SUB PA:
8 FZ 2 x 18  (2 alto falante de 18 cada total 16 sub)
Lines PA:
12 caixas VS 7261 alto falante de 12 + 1 driver
titanium cada)
Palco Amplificadores:
1amplificador4000W 
1amplificador 6000W
1amplificador1.100W
1 amplificador1.000W
Periférico:
1 Processador de áudio digital
1 Mesa de som digital 32 canais
1 AMP de baixo
1 AMP de guitarra 
Caixas Palco:

R$ 2.127,08 X 
15 diárias R$ 31.906,17
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2 caixas FZ 218 
4Lines VS726, 1 falante 
4 Monitores 1 falantes 15+TI 450W
Microfones, Direct Box, Fones e Pedestal:
2 MIC vocal sem fio
5 MIC vocal com fio
5 MIC Percussão SM57
1 Kit MIC bateria (7 microfones)
8Direct Box
8 Pedestais para microfones

5 10 DIÁRIA

Sonorização de 24 graves para evento
PA Amplificadores:
3amplificadores 10.000W
2 amplificadores 1200W
2 amplificadores 4.100W
Periféricos PA:
1Processador de audio digital 
1Filtro de linha 50W
1 Mesa de Som Console digital 32 canais
Caixas SUB PA:
12caixas FZ 2 x 18 Sub 800 (2 alto falante de 18 cada 
total 24 sub)

Lines PA:
16 caixas VS 726 (1 alto falante de 12 + 1 drivertitanium 
cada)

Palco Amplificadores:
1amplificador4000W 
2amplificador6000W
1 amplificador1.100W
1 amplificador5000W
Periférico:
1 Processador de audio digital
1 Power Play (Amplificador de fones 8 saidas)
1 Mesa de som digital de 32 canais
1 AMP de baixo 
1 AMP de guitarra
Caixas Palco:
2 caixas FZ 218 
4Lines VS726, 1 falante 
4 Monitores SM 400, 2 falantes 12/400
4 Monitores, 1 falante 15+ TI 450W
2 Sub de bateria 215, 2 falantes 450W
Microfones, Direct Box, Fones e Pedestal:
2 MIC vocal  sem fio
6 MIC cocal com fio
11 MIC Percussão SM57
1 Kit MIC bateria (7 microfones)
14Direct Box
16 Pedestais para microfones.

R$ 2.467,41 X 
10 diárias R$ 24.674,11

6 10 Unid/ 01 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE R$ 8.082,90 X R$ 80.828,96
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Diária PORTE
• 01 - Sistema de Som LINE
• 12 – Caixas de médio grave
• 12 – Caixas de grave
• 02 – Mesa de som 48 CANAIS
• 10 – Monitores
• 48 - Microfones
• 01 Kit microfone sem fio
• 02 Microfones p/ voz
• 20 – Direct Box
• 02 – JazzChorus
• 01 – HARTKE SYSTENS 3500 para contra baixo c/ 
case e 2 Caixas  1-15’’ 4–10
• 01 – GALIEN KRUGER 800 “com 2 caixas 1-15” 4-10
• 01 – Bateria Corpo Completo
• 80 – Cabos de microfone 10 m
• 01 – Multicabo 60m 56 vias
• 15 – Réguas de AC de Palco
• 05 – Medusas 12 vias 15 m
• 10 – Praticáveis
• 01 – Sistemas de SideFill.

10 diárias

7 10 Diária

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PALCO TIPO 1 -
(PEQUENO) Sistema de Iluminação para pequenos 
eventos: Par LED RGBWA 3 watts; 04 moving head 
Beam 5R, 7R (Sharpp, Polightouequivalente); 01 
máquina de fumaça (com exaustr/ventilador); 12 canais 
de Rack de dimmer com 6 canais pro Power; cabeamento 
completo; 01 técnicos de iluminação para 
acompanhamento e operação do sistema. - estrutura de 
todo sistema montado nos respectivos grids e aterrados;

R$ 1.602,40 X 
10 diárias R$ 16.023,96

8 05 Diária

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PALCO TIPO 2.
Sistema de Iluminação contendo: 01 console de luz 
avolites pear 2012 ou equivalente; 12 lâmpadas PAR 64 
(foco #5); 06 Refletor Elipsoidal ETC, DTS, TELEM ou 
equivalente (contendo Iris, facas e gelatinas rosco, Lee ou 
equivalente); 02 Mini Brut de 6 lâmpadas; 02 
StroboAtomic 3000 (Martin, DTS ou equivalente); 10 Par 
LED RGBWA 3 watts; 06 moving head Beam 5R, 7R 
(Sharpp, Prolightouequivalente); 01 máquina de fumaça 
(com exaustor/ventilador); 24 canais de Rack de dimmer 
com 12 canais pro Power; cabeamento completo; 01
técnicos de iluminação para acompanhamento e operação 
do sistema. - estrutura de todo sistema montado nos 
respectivos grids e aterrados;

R$ 2.751,02 X 
05 diárias R$ 13.755,09

9 10 Unid/ 
Diária

01 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE 

12 – Refletores PAR 64 foco 5.
04 – Mini bruts c/04 lâmpadas DWE 650 watts cada.
12 – Movie light bean c/ 200 watts lâmpada 5R. 
06 – Stroboatomic 3000.
24 – Refletores PAR LED (RGBW).

R$ 3.516,77 X 
10 diárias R$ 35.167,66
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02 – Máquina de fumaça BMX ou similar. 24 – Canais de 
DIMMER ou similar.
02 – Mesa iluminação com sinal DMX ou similar.
01 – Grid para montagem de iluminação contendo 80 
metros linear de estrutura de alumínio modelo Q 30.

VALOR TOTAL DO LOTE 01
(Trezentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

R$ 
336.999,99

1. Disponibilizar com antecedência de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas antes do início do Evento;
2. Hospedagem, alimentação e deslocamento da equipe de Montagem/Desmontagem por conta do contratado.

LOTE 02- CAMARIM, ELEVADO POLICIA, PAINEL DE LED, PALCOS, TESTEIRA, PORTAIS, GERADORES,
BANHEIROS, FECHAMENTO, GRADES E SALAS EM OCTANORM

10 30 Unid/ 
Diária

ESTRUTURA PARA CAMARIM 
Montagem e desmontagem de tenda aberta, nas 
dimensões mínimas de 4 metros de frente x 4 metros 
de profundidade, com 2.5 metros altura em seus pés de 
sustentação, cobertura do tipo tensionada (chapéu de 
bruxa), com lona branca, estrutura em tubo 
galvanizado, fechamento em placas, acabamento em 
malha, piso com carpete em toda dimensão.

R$ 456,47 X 
30 diárias R$ 13.694,23

11 10 Unid/ 
Diária

ELEVADO POLICIA
Em tubo galvanizado, Cobertura em lona branca, med. 
3,0m de comprimento X 1,10de largura x 3,0 de altura.

R$ 431,00 X 
10 diárias R$ 4.309,98

12 20 Unid/ 
Diária

01 PAINEL DE LED
01 Painel de LED medindo 5 x 2m. Com resolução P15 
Outdoor - com processador de vídeo e estrutura em K30 
para sua montagem.

R$ 2.522,13
X 20 diárias R$ 50.442,61

13 10 Unid/ 
Diária

01 PALCO 08 x 06 M em Q30
Palco tipo alumínio medindo 08 metros de boca de 
sena e 06 metros de profundidade com piso stage, 24 
módulos praticáveis 2x1m antiderrapante, 20 torres 
stage com flauta interna 100/600mm, 01 escada 
articulada stage 1200/1800mm, 31 treliça stage 
2000x700mm, 09 guarda corpo stage 2000mm, 02 
guarda corpo stage 300mm, 20 reguladores de altura 
stage, 24 travas estabilizadoras para stage, 26 
adaptadores stage para praticáveis de alumínio, 11 
colunas para fixação de guarda corpo stage.

R$ 4.565,37
X 10 diárias R$ 45.653,75

14 10 Unid/ 
Diária

01 PALCO 10 x 08 m em Q30
Palco tipo alumínio medindo 10 metros de boca de 
sena e 08 metros de profundidade com piso stage, 40 
módulos praticáveis 2x1m antiderrapante, 30 torres 
stage com flauta interna 100/600mm, 01 escada 
articulada stage 1200/1800mm, 49 treliça stage 
2000x700mm, 12 guarda corpo stage 2000mm, 02 
guarda corpo stage 300mm, 30 reguladores de altura 
stage, 40 travas estabilizadoras para stage, 46 
adaptadores stage para praticáveis de alumínio, 14 
colunas para fixação de guarda corpo stage.

R$ 5.650,86
X 10 diárias R$ 56.508,56

15 10 Unid/ 
Diária

01 PALCO 12 X 10m em Q50

Palco tipo alumínio medindo 12 metros de boca de 

R$ 6.353,22
X 10 diárias R$ 63.532,20
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sena e 10 metros de profundidade com piso stage, 60 
módulos praticáveis 2x1m antiderrapante, 42 torres 
stage com flauta interna 100/600mm, 01 escada 
articulada stage 1200/1800mm com 8 degraus, 71 
treliça stage 2000x700mm, 15 guarda corpo stage 
3000mm, 02 guarda corpo stage 300mm, 42
reguladores de altura stage, 30 travas estabilizadoras 
para stage, 62 adaptadores stage para praticáveis de 
alumínio, 17 colunas para fixação de guarda corpo 
stage.

16 10 Unid/ 
Diária

01 TESTEIRA PARA FRENTE DO PALCO
90 metros linear de torre de Alumínio Q 30 – linha 
pesada com 26 cubos de 05 fases com parafuso 
suficiente para montagem. Deverá conter 06 hastes 
para o aterramento.

R$ 2.617,91
X 10 diárias R$ 26.179,08

17 30 Unid/ 
Diária

01 Portal em Q30
Portal em alumínio box truss Q30, medindo 8×1.50m 
com pé direito de  5 mts

R$ 1.596,28
X 30 diárias R$ 47.888,42

18 30 Unid/ 
Diária

01 Portal em Q30
Portal em alumínio box truss Q30, medindo 3×2.50 com 
pé direito 4mts

R$ 1.596,28
X 30 diárias R$ 47.888,42

19 25 Unid/ 
Diária

Gerador de Energia: locação de grupo gerador de 
energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 
180 KVA, trifásico, tensão 380/220watts, 60 Hz, 
operador e cabos elétricos para ligação.

R$ 2.522,13
X 25 diárias R$ 63.053,26

20 15 Unid/ 
Diária

Gerador de Energia: locação de grupo gerador de 
energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 
260 KVA, trifásico, tensão 380/220watts, 60 Hz, 
operador e cabos elétricos para ligação.

R$ 2.777,54
X 15 diárias R$ 41.663,09

21 150 Unid/ 
Diária

BANHEIRO QUÍMICO, Descrição: Locação de 
banheiro químico individual, portáteis, com montagem, 
manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou 
material similar, com teto translúcido, dimensões 
mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de 
altura, composto de caixa de dejeto, porta papel 
higiênico, fechamento com identificação de ocupado, 
para uso do público em geral

R$ 187,98 X 
150 diárias R$ 27.296,51

22 30 Unid/ 
Diária

50 PLACAS DE FECHAMENTO
Locação com montagem e desmontagem fechamento, 
com travessa e suporte para fixação e sem pontas de 
lança, de no mínimo 02 metros de largura X 02 metros 
de altura.

R$ 766,22 X 
30 diárias R$ 22.986,53

23 30 Unid/ 
Diária

25 GRADES DE CONTENÇÃO
Grade de contenção em tubo galvanizado, med. 2,0 m 
de comprimento x 1,0 m de altura

R$ 550,72 X 
30 diárias R$ 16.521,57

24 20 Unid/ 
Diária

SALAS EM OCTANORM PARA CAMARIM 
COM AR CONDICIONADO
Sala medindo 04 x 04 metros com teto, confeccionada 
em divisória modelo TS formicadas frente e verso na 

R$ 2.196,49
X 20 diárias R$ 43.929,76
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cor branca, 01 porta com fechadura, piso medindo 5,50 
x 5,50 metros confeccionado com revestimento de 
carpete na cor grafite, 01 ar condicionado, 01 
cobertura 05 x 05 na cor branca, iluminação ambiente 
inteira e 02 tomadas para ponto de energia.

25 10 Unid/ 
Diária

SALAS EM OCTANORM PARA CAMARIM 
SEM AR CONDICIONADO
Sala medindo 04 x 04 metros com teto, confeccionada 
em divisória modelo TS formicadas frente e verso na 
cor branca, 01 porta com fechadura, piso medindo 5,50 
x 5,50 metros confeccionado com revestimento de 
carpete na cor grafite, 01 cobertura 05 x 05 na cor 
branca, iluminação ambiente inteira e 02 tomadas para 
ponto de energia.

R$ 1.545,20 x 
10 diárias R$ 15.452,03

VALOR TOTAL LOTE 02
(Quinhentos e oitenta e sete mil reais)

R$ 587.000,00

1. Disponibilizar com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes do início do Evento;
2. Hospedagem, alimentação e deslocamento da equipe de Montagem/Desmontagem por conta do contratado

LOTE 03 - ARQUIBANCADA

26 20 Unid/ 
Diária

ARQUIBANCADA - 80 (oitenta) metros linear, com 
montagem e desmontagem de módulo de arquibancada, 
com no mínimo 04 (quatro) degraus, com 04 (quatro) 
escadas de acesso, guarda corpo em todas laterais, frente 
e costa, assentos confeccionados em chapas dobradas e 
com reforços de segurança em intervalos máximos de 15 
(quinze) centímetros, com encaixes e fixadores nos 
degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 
4m (quatro) metros de largura e espelhos de degraus no 
máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e 
corrimões no mínimo de 1,10 metros de altura e 
intervalos de vãos livres de no máximo 15(quinze) 
centímetros com placa de identificação informando 
capacidade de pessoas, art e laudo.

R$ 7.949,00
X 20 diárias R$ 158.980,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03
(Cento e cinquenta e oito mil e novecentos e oitenta reais) R$ 158.980,00

1. Disponibilizar com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes do início do Evento;
  2.   Hospedagem, alimentação e deslocamento da equipe de Montagem/Desmontagem por conta do contratado

LOTE 04 – TENDAS, COBERTURAS E PASSARELA

27 100 Unidade

TENDA 4X4M TIPO CHAPEU DE BRUXA
Tendas        Tensionadas
Montagem e desmontagem de tenda aberta, nas 
dimensões mínimas de 04 metros de frente x 04 metros 
de profundidade, com 2.5 metros altura em seus pés de 
sustentação, cobertura do tipo tensionada (chapéu de 
bruxa), com lona branca, estrutura em tubo galvanizado. 
Cada tenda locada deverá atender o evento inteiro, sendo 
no máximo 03 (três) dias.

R$ 162,75 X 
100 diárias R$ 16.275,10

28 100 Unidade

TENDA 5X5M TIPO CHAPEU DE BRUXA
Tendas        Tensionadas
Montagem e desmontagem de tenda aberta, nas 
dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros 

R$ 181,70 X 
100 diárias R$ 18.170,28
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de profundidade, com 2.5 metros altura em seus pés de 
sustentação, cobertura do tipo tensionada (chapéu de 
bruxa), com lona branca, estrutura em tubo galvanizado. 
Cada tenda locada deverá atender o evento inteiro, sendo 
no máximo
03 (três) dias.

29 100 Unidade

TENDA 6X6M TIPO CHAPEU DE BRUXA
Tendas        Tensionadas
Montagem e desmontagem de tenda aberta, nas 
dimensões mínimas de 06 metros de frente x 06 metros 
de profundidade, com 2.5 metros altura em seus pés de 
sustentação, cobertura do tipo tensionada (chapéu de 
bruxa), com lona branca, estrutura em tubo galvanizadol. 
Cada tenda locada deverá atender o evento inteiro, sendo 
no máximo 03 (três) dias.

R$ 211,65 X 
100 diárias R$ 21.165,44

30 80 Unidade

TENDA 10X10M TIPO CHAPEU DE BRUXA
Tendas        Tensionadas
Montagem e desmontagem de tenda aberta, nas 
dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros 
de profundidade, com 3 metros altura em seus pés de 
sustentação, cobertura do tipo tensionada (chapéu de 
bruxa), com lona branca, estrutura em tubo galvanizado. 
Cada tenda locada deverá atender o evento inteiro, sendo 
no máximo 03 (três) dias.

R$ 797,15 X 
80 diárias R$ 63.771,81

31 10 Unid/ 
Diária

01 COBERTURA PARA A PRAÇA
162m lineares de estruturas de alumínio modelo P50 
linha pesada e 108m de estruturas de alumínio modelo 
P30 linha pesada, 08 cubos P30/P50, 04 cuminheiras 
P30/P50, 08 sleev P30/P50, 08 pau de carga reforçado, 
08 talhas, 08 bases reforçada, 08 box truss 20º, teto 
com ângulo de no mínimo 20º graus, para cobertura de 
600m², 20 x 30m e pé direito de 6,00 metros de altura, 
teto com lona na cor branca.

R$ 8.075,67
X 10 diárias R$ 80.756,72

32 15 Unid/ 
Diária

PASSARELA STAGE EM ALUMINIO 32m²
16 módulos praticáveis 2x1m antiderrapante, 18 torres 
stage com flauta interna 100/600 mm, 25 treliça stage 
2000x700mm, 18 reguladores de altura stage, 20 
adaptadores stage para praticáveis de alumínio.

R$ 2.084,04
X 15 diárias R$ 31.260,64

VALOR TOTAL DO LOTE LOTE 04
(Duzentos e trinta e um mil e quatrocentos reais)

R$ 231.400,00

1.Disponibilizar com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes do início do Evento;
2. Hospedagem, alimentação e deslocamento da equipe de Montagem/Desmontagem por conta do contratado

LOTE 05

33 150 Unid/ 
Diária

HOSPEDAGEM completa incluído café da manhã, 
almoço e jantar. Estadia em suíte (quarto com 
banheiro), ar condicionado.

R$ 147.28 X 
150 diárias R$ 22.091,85

34 15 Unid/ 
Diária

CAMARIM
48 Copos de água de coco.
06 Bandejas de frutas (banana, maçã, uva, abacaxi, 
mamão, melão).
96 Latas de refrigerantes de variados sabores 350 ML.

R$ 2.225,54
X 15 diárias R$ 33.383,15
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240 Água mineral sem gás 500 ML (garrafa). 
90 Sanduiches naturais. 
600 Salgados variados. 
05 pcts de cerveja em lata
04 Bandeja de frios.
08 pct de guardanapo
10 pct de copo descartável
04 mesas c/ toalhas
20 cadeiras plásticas

VALOR TOTAL DO LOTE 05
(Cinquenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco reais) R$ 55.475,00

VALOR TOTAL DOS LOTES 01 A 05
(Hum milhão, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove

centavos)

R$ 
1.369.854,99

2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de Prestação e Serviços, observadas as 
disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços 
não caracteriza-se como instrumento contratual, mas apenas expectativa de Prestação.

2.1 - O compromisso de Prestação e Serviços (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de 
Prestação e Serviços, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 
008/2022.

2.2 - O Prestador registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 
no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os prestadores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o prestador registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo 
julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada 
a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contados a partir da data de sua assinatura.
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5.1 - O Prestador Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de 
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação e Serviços 
será o Foro da Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a 
tudo assistiram e que também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Solegal Serviços Eireli

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 281

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: governodeguajeru@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS Nº 047-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA VALVERDE & BRITO 
ENGENHARIA LTDA - ME NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa Valverde & Brito Engenharia Ltda - Me, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.129.792/0001-80, com sede na Rua Ranulfo Costa, nº 76, Andar 1, Sala B,
Bairro São Cristovão, na cidade de Caculé, Bahia, representada neste ato por Flavia Gomes Valverde, brasileira, 
solteira, Engenheira Civil, com registro de identidade nº 11.495.533-67, exepdida pelo SSP/BA e cadastro no CPF 
nº 033.314.495-39, residente e domiciliado na Rua Rodrigues Fernandes Neves, nº 341, casa, Bairro Lagoa de 
Cima, na cidade de Caculé, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base no processo licitatório de 
Tomada de Preços nº 006/2022, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores 
alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa de Engenharia para prestação de serviços de 
Pavimentação em Pavimentação em Paralelepípedo na Rua João da Silva Coutinho, conforme Edital 
Tomada de Preços nº 006/2022.

§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas 
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 
8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha Orçamentária 
de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº 006/2022, que 
o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações ulteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 431.065,50 (quatrocentos e trinta e um mil 
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente 
executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do 
Edital Tomada de Preços nº 006/2022.
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3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição 
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de medição 
e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o Cronograma de 
Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.

3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra 
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto deste contrato.

3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para a 
entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações -
Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.

3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do 
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS

4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 04 (quatro) meses, a contar da assinatura deste 
contrato;

4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 006/2022, com base no inciso II, 
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte 
dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.046 - Pavimentação de Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 - DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes 
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, 
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servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do 
gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos 
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE 
a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na 
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos;

6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;

6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta 
Lei Federal nº 8.666/93.

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados 
os serviços, objeto deste contrato;

6.3 - DAS MULTAS

6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela 
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º 
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas:

7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 30 
(trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE;
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6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima 
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE;

6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida;

6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, 
pelas citadas obrigações;

6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas 
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;

6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel 
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser assinado 
pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao CONTRATANTE da 
conclusão do citado objeto contratual;

6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas 
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima 
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a 
comunicação da conclusão;

6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a CONTRATANTE 
poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;

6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, na 
ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo 
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro 
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;

6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito -
CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS - Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem 
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da 
CONTRATANTE; 

6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei 
ou pelo contrato;

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 285

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: governodeguajeru@gmail.com

6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de 
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou 
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao 
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos prazos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:

7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção 
V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste 
contrato.

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito 
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão das obras, nos prazos estipulados;

7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;

7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE;

7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;

7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;

7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA; 

7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, 
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;

7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
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7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato;

7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as 
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas 
na citada Lei.

7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 
7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;

7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;

7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente da CONTRATANTE;

7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

1. Devolução da Garantia.
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais colocados 
na obra;
3. Pagamento do custo de desmobilização; 

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS

8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele 
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou 
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.

8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos 
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por 
ela.

8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.

8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.

8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências 
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
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8.6 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos Rodrigues Oliveira,
ocupante do cargo de Secretário Municipal Administração e Planejamento, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

IX - CLÁUSULA NONA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Guajeru - Ba, 10 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Valverde & Brito Engenharia Ltda - Me

CNPJ: 29.129.792/0001-80
Contratada

Testemunhas:

Nome:____________________________________

CPF: _____________________________________

Nome:____________________________________

CPF: _____________________________________
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS Nº 048-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA BALEEIRO CONSTRUTORA 
LTDA - ME NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa BALEEIRO CONSTRUTORA LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.635.783/0001-00, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 76, centro, na 
cidade de Malhada de Pedras, Bahia, representada neste ato por Ruan Rafel Baleeiro Alves Santos, brasileiro, 
solteiro, engenheira civil, com registro de carteira nacional de habilitação nº 05.733.499-294, exepdida pelo 
DETRAN/BA e cadastro no CPF nº 041.724.845-81, residente e domiciliado na Rua Padre Anchieta, nº 76, Casa, 
Bairro Centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base no 
processo licitatório de Tomada de Preços nº 007/2022, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para prestar serviços de Pavimentação em 
Paralelepípedo na Rua Naomar Alcantara, saída para Serra Linda, conforme Edital Tomada de Preços nº 
007/2022.

§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas 
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 
8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha Orçamentária 
de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº 007/2022, que 
o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações ulteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 419.979,51 (quatrocentos e dezenove mil 
novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), resultante da multiplicação das quantidades 
efetivamente executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da 
CONTRATADA, objeto do Edital Tomada de Preços nº 007/2022.
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3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição 
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de medição 
e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o Cronograma de 
Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.

3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra 
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto deste contrato.

3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para a 
entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações -
Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.

3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do 
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS

4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 04 (quatro) meses, a contar da assinatura deste 
contrato;

4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 007/2022, com base no inciso II, 
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte 
dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.046 - Pavimentação de Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 - DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes 
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, 
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servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do 
gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos 
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE 
a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na 
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos;

6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;

6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta 
Lei Federal nº 8.666/93.

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados 
os serviços, objeto deste contrato;

6.3 - DAS MULTAS

6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela 
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º 
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas:

7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 30 
(trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE;
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6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima 
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE;

6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida;

6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, 
pelas citadas obrigações;

6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas 
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;

6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel 
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser assinado 
pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao CONTRATANTE da 
conclusão do citado objeto contratual;

6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas 
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima 
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a 
comunicação da conclusão;

6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a CONTRATANTE 
poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;

6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, na 
ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo 
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro 
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;

6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito -
CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS - Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem 
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da 
CONTRATANTE; 

6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei 
ou pelo contrato;
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6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de 
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou 
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao 
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos prazos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:

7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção 
V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração 
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste 
contrato.

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito 
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão das obras, nos prazos estipulados;

7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;

7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE;

7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;

7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;

7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA; 

7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a 
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, 
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;

7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
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7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato;

7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as 
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas 
na citada Lei.

7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 
7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;

7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;

7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente da CONTRATANTE;

7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

1. Devolução da Garantia.
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais colocados
na obra;
3. Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS

8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele 
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou 
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.

8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos 
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por 
ela.

8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.

8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.

8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências 
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
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8.6 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos Rodrigues Oliveira,
ocupante do cargo de Secretário Municipal Administração e Planejamento, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

IX - CLÁUSULA NONA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Guajeru - Ba, 10 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Baleeiro Constrautora Ltda - Me

CNPJ: 34.635.783/0001-00
Contratada

Testemunhas:

Nome:____________________________________

CPF: _____________________________________

Nome:____________________________________

CPF: _____________________________________
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS Nº 049-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA VALVERDE & BRITO 
ENGENHARIA LTDA - ME NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa Valverde & Brito Engenharia Ltda - Me, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.129.792/0001-80, com sede na Rua Ranulfo Costa, nº 76, Andar 1, Sala B,
Bairro São Cristovão, na cidade de Caculé, Bahia, representada neste ato por Flavia Gomes Valverde, brasileira, 
solteira, Engenheira Civil, com registro de identidade nº 11.495.533-67, exepdida pelo SSP/BA e cadastro no CPF 
nº 033.314.495-39, residente e domiciliado na Rua Rodrigues Fernandes Neves, nº 341, casa, Bairro Lagoa de 
Cima, na cidade de Caculé, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base no processo licitatório de 
Tomada de Preços nº 008/2022, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores 
alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa de Engenharia para prestação de serviços de 
Pavimentação em Paralelepípedo na Saída para Condeuba - Ba, conforme Edital Tomada de Preços nº 
008/2022.

§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas 
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 
8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha Orçamentária 
de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº 008/2022, que 
o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações ulteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 228.659,41 (duzentos e vinte e oito mil 
seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), resultante da multiplicação das quantidades 
efetivamente executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da 
CONTRATADA, objeto do Edital Tomada de Preços nº 008/2022.
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3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição 
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de medição 
e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o Cronograma de 
Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.

3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra 
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto deste contrato.

3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para a 
entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações -
Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.

3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do 
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS

4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 04 (quatro) meses, a contar da assinatura deste 
contrato;

4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 008/2022, com base no inciso II, 
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte 
dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.046 - Pavimentação de Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 - DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes 
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, 
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servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do 
gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos 
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE 
a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na 
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos;

6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;

6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta 
Lei Federal nº 8.666/93.

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados 
os serviços, objeto deste contrato;

6.3 - DAS MULTAS

6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela 
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º 
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas:

7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 30 
(trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE;

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 298

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: governodeguajeru@gmail.com

6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima 
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE;

6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida;

6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, 
pelas citadas obrigações;

6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas 
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;

6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel 
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser assinado 
pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao CONTRATANTE da 
conclusão do citado objeto contratual;

6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas 
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima 
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a 
comunicação da conclusão;

6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a CONTRATANTE 
poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;

6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, na 
ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo 
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro 
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;

6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito -
CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS - Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem 
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da 
CONTRATANTE; 

6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei 
ou pelo contrato;
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6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de 
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou 
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao 
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos prazos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:

7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção 
V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste 
contrato.

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito 
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão das obras, nos prazos estipulados;

7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;

7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE;

7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;

7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;

7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA; 

7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, 
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;

7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
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7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato;

7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as 
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas 
na citada Lei.

7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 
7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;

7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;

7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente da CONTRATANTE;

7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

1. Devolução da Garantia.
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais colocados 
na obra;
3. Pagamento do custo de desmobilização; 

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS

8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele 
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou 
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.

8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos 
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por 
ela.

8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.

8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.

8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências 
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
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8.6 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos Rodrigues Oliveira,
ocupante do cargo de Secretário Municipal Administração e Planejamento, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

IX - CLÁUSULA NONA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Guajeru - Ba, 10 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Valverde & Brito Engenharia Ltda - Me

CNPJ: 29.129.792/0001-80
Contratada

Testemunhas:

Nome:____________________________________

CPF: _____________________________________

Nome:____________________________________

CPF: _____________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e demais normas e redações aplicáveis, tendo em vista o Credenciamento nº 001/2022, cujo 
objetivo é o Credenciamento de Serviços de Profissionais de Saúde (Diagnóstico em Angiologia, 
Procedimentos Ultrassonográficos, Medicos de PSF, Plantões Médicos) para atender as necessidades de 
Pacientes do Município, torna público a HOMOLOGAÇÃO do credenciamento da empresa e profissionais 
relacionados abaixo:

CREDENCIADAS CPF/CNPJ SERVIÇOS CREDENCIADOS

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO 
DA BAHIA LTDA-ME 10.576.389/0001-71

Serviços de Saúde na área de 
Diagnóstico em Analogia e 
Procedimentos de Ultrassonografia para 
atender as necessidades de Pacientes 
do Município de Guajeru-Ba.

DANIELA DE CARVALHO ATAIDE 
LTDA - ME 42.100.367/0001-27

Serviços de Profissionais de Saúde 
(Plantões Médicos) para atender as 
necessidades de Pacientes do 
Município.

JOSÉ WERNER P E PEREIRA 
LIMITADA - ME 45.426.906/0001-00

Serviços de Profissionais de Saúde 
(Medicos de PSF, Plantões Médicos) 
para atender as necessidades de 
Pacientes do Município

Guajeru-Ba, 02/05/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATOS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

CONTRATO CONTRATADO(A) CNPJ VALOR PRAZO 
/ MÊS MODALIDADE Nº DO 

PROCESO
DATA DE 

ASSINATURA OBJETO

018-05/2022
CEMEB-CENTRO 
MÉDICO
ESPECIALIZADO DA 
BAHIA LTDA-ME

10.576.389/0001-71 R$80.000,00 até 
31/12 CREDENCIAMENTO 001/2022 03/05/22

Prestação de Serviços de Saúde na 
área de Diagnóstico em Analogia e 
Procedimentos de untrassonografia 
para atender as necessidades de 
Pacientes do Município

019-05/2022 DANIELA DE CARVALHO 
ATAIDE LTDA-ME 42.100.367/0001-27 R$220.000,00 até 

31/12 REDENCIAMENTO 001/2022 03/05/22

Prestação de Serviços de 
Profissionais de Saúde (Plantões 
Médicos) para atender as 
necessidades de Pacientes do 
Município

020-05/2022 JOSÉ WERNER P E 
PEREIRA LIMITADA -ME 45.426.906/0001-00 R$300.000,00 até 

31/12 REDENCIAMENTO 001/2022 03/05/22

Prestação de Serviços de 
Profissionais de Saúde (Medicos de 
PSF, Plantões Médicos) para 
atender as necessidades de 
Pacientes do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a 
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 004/2022 realizado no dia 24/03/2022, às 09:00h, na Sede da 
Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Aquisição de Serviços de Marcenaria e Serralharia 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais, tendo como vencedoras as seguintes licitantes:
ADEMILÇO ROCHA RIBEIRO, no lote 01 com um valor total de R$ 200.798,00 (duzentos mil setecentos 
e noventa e oito reais); CIDIMAR VIEIRA LOPES, no lote 02 com um valor total de R$ 210.000,00 
(duzentos e dez mil reais). Valor Global: R$ 410.798,00 (quatrocentos e dez mil setecentos e noventa e 
oito reais). Guajeru-Ba, 29 de Abril de 2022. Vera Lúcia Teixeira dos Santos - Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o 
Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 004/2022 realizado no dia 24/03/2022, às 09:00h, na
Sede da Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Aquisição de Serviços de Marcenaria e 
Serralharia para atender as necessidades das Secretarias Municipais, tendo como vencedoras as 
seguintes licitantes: ADEMILÇO ROCHA RIBEIRO, no lote 01 com um valor total de R$ 200.798,00 
(duzentos mil setecentos e noventa e oito reais); CIDIMAR VIEIRA LOPES, no lote 02 com um valor total 
de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Valor Global: R$ 410.798,00 (quatrocentos e dez mil 
setecentos e noventa e oito reais). Guajeru-Ba, 02/05/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

Obs.: Os valores acima trata-se apenas de Registro de Preços, não estando a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba obrigada a adquirir quantidades totais. Os produtos/serviços serão adquiridos, conforme 
demanda do Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DOS CONTRATOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

CONTRATO CONTRATADO(A) CNPJ VALOR PRAZO 
/ MÊS MODALIDADE Nº DO 

PROCESO
DATA DE 

ASSINATURA OBJETO

004-05/2022 ADEMILÇO ROCHA 
RIBEIRO -MEI 24.081.410/0001-72 R$40.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 004/2022 03/05/22
Prestação de Serviços de Marcenaria para 
atender as necessidades das Secretarias 
Municipais

005-05/2022 ADEMILÇO ROCHA 
RIBEIRO -MEI 24.081.410/0001-72 R$20.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 004/2022 03/05/22
Prestação de Serviços de Marcenaria para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação

006-05/2022 ADEMILÇO ROCHA 
RIBEIRO -MEI 24.081.410/0001-72 R$20.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 004/2022 03/05/22
Prestação de Serviços de Marcenaria para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde

007-05/2022 ADEMILÇO ROCHA 
RIBEIRO -MEI 24.081.410/0001-72 R$10.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 004/2022 03/05/22
Prestação de Serviços de Marcenaria para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistencia e Desenvolvimento Social

008-05/2022 CIDIMAR VIEIRA LOPES -
MEI 24.279.536/0001-56 R$70.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 004/2022 03/05/22
Prestação de Serviços de Serralheiria para 
atender as necessidades das Secretarias 
Municipais

009-05/2022 CIDIMAR VIEIRA LOPES -
MEI 24.279.536/0001-56 R$20.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 004/2022 03/05/22
Prestação de Serviços de Serralheiria para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação

010-05/2022 CIDIMAR VIEIRA LOPES -
MEI 24.279.536/0001-56 R$20.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 004/2022 03/05/22
Prestação de Serviços de Serralheiria para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 306

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a 
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 006/2022 realizado no dia 14/04/2022, às 09:00h, na Sede da 
Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Higiene, de Limpeza, 
Descartáveis e Utensílios destinados à manutenção das Secretarias Municipais e seus Departamentos,
tendo como vencedoras as seguintes licitantes: ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO, nos lotes 01, 03 e 05
com um valor total de R$ 93.900,00 (noventa e três mil e novecentos reais); FELÍCIO RODRIGUES 
RIBEIRO, nos lotes 02, 04 e 06 com um valor total de R$ 568.000,00 (quinhentos e sessenta e oito mil 
reais). Valor Global: R$ 661.900,00 (seiscentos e sessenta e um mil e novecentos reais). Guajeru-Ba, 29 
de Abril de 2022. Vera Lúcia Teixeira dos Santos - Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o 
Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 006/2022 realizado no dia 14/04/2022, às 09:00h, na
Sede da Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Higiene, de 
Limpeza, Descartáveis e Utensílios destinados à manutenção das Secretarias Municipais e seus 
Departamentos, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO, nos
lotes 01, 03 e 05 com um valor total de R$ 93.900,00 (noventa e três mil e novecentos reais); FELÍCIO 
RODRIGUES RIBEIRO, nos lotes 02, 04 e 06 com um valor total de R$ 568.000,00 (quinhentos e 
sessenta e oito mil reais). Valor Global: R$ 661.900,00 (seiscentos e sessenta e um mil e novecentos 
reais). Guajeru-Ba, 02/05/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

Obs.: Os valores acima trata-se apenas de Registro de Preços, não estando a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba obrigada a adquirir quantidades totais. Os produtos/serviços serão adquiridos, conforme 
demanda do Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DOS CONTRATOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

CONTRATO CONTRATADO(A) CNPJ VALOR PRAZO 
/ MÊS MODALIDADE Nº DO 

PROCESO
DATA DE 

ASSINATURA OBJETO

022-05/2022 ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO - ME 02.808.803/0001-00 R$10.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 006/2022 04/05/22
Fornecimento de Materiais Descartáveis e Utensílios 
Domésticos para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais

023-05/2022 ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO - ME 02.808.803/0001-00 R$15.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 006/2022 04/05/22
Fornecimento de Materiais Descartáveis e Utensílios 
Domésticos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação

024-05/2022 ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO - ME 02.808.803/0001-00 R$15.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 006/2022 04/05/22
Fornecimento de Materiais Descartáveis e Utensílios 
Domésticos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde

025-05/2022 ZITA MARTINS SILVEIRA 
PORTO - ME 02.808.803/0001-00 R$10.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 006/2022 04/05/22
Fornecimento de Materiais Descartáveis e Utensílios 
Domésticos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social

026-05/2022 FELICIO RODRIGUES 
RIBEIRO- ME 18.584.332/0001-26 R$80.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 006/2022 04/05/22
Fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais 
Descartáveis para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais

027-05/2022 FELICIO RODRIGUES 
RIBEIRO- ME 18.584.332/0001-26 R$70.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 006/2022 04/05/22
Fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais 
Descartáveis para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação

028-05/2022 FELICIO RODRIGUES 
RIBEIRO- ME 18.584.332/0001-26 R$100.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 006/2022 04/05/22
Fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais 
Descartáveis para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde

029-05/2022 FELICIO RODRIGUES 
RIBEIRO- ME 18.584.332/0001-26 R$40.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 006/2022 04/05/22
Fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais 
Descartáveis para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a 
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 007/2022 realizado no dia 19/04/2022, às 09:00h, na Sede da 
Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Aquisição de Água Mineral e Gêneros Alimentícios 
destinados à manutenção das Secretarias Municipais e seus Departamentos., tendo como vencedoras as 
seguintes licitantes: COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA LTDA, no lote 01 com um valor total de R$ 
200.387,00 (duzentos mil trezentos e oitenta e sete reais); ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO, nos lotes
02 e 05 com um valor total de R$ 242.700,00 (duzentos e quarenta e dois mil e setecentos raeis); 
FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, nos lotes 03, 04 e 06 com um valor total de R$ 353.679,80 (trezentos e 
cinquenta e três mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). Valor Global: R$ 796.766,80 
(setecentos e noventa e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos). Guajeru-Ba, 03
de Maio de 2022. Vera Lúcia Teixeira dos Santos - Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o 
Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 007/2022 realizado no dia 19/04/2022, às 09:00h, na
Sede da Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Aquisição de Água Mineral e Gêneros 
Alimentícios destinados à manutenção das Secretarias Municipais e seus Departamentos., tendo como 
vencedoras as seguintes licitantes: COMERCIAL DE ALIMENTOS PACA LTDA, no lote 01 com um valor 
total de R$ 200.387,00 (duzentos mil trezentos e oitenta e sete reais); ZITA MARTINS SILVEIRA PORTO, 
nos lotes 02 e 05 com um valor total de R$ 242.700,00 (duzentos e quarenta e dois mil e setecentos 
raeis); FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, nos lotes 03, 04 e 06 com um valor total de R$ 353.679,80 
(trezentos e cinquenta e três mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)Valor Global: R$ 
796.766,80 (setecentos e noventa e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos). 
Guajeru-Ba, 05/05/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

Obs.: Os valores acima trata-se apenas de Registro de Preços, não estando a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba obrigada a adquirir quantidades totais. Os produtos serão adquiridos, conforme demanda do 
Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DOS CONTRATOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

CONTRATO CONTRATADO(A) CNPJ VALOR PRAZO 
/ MÊS MODALIDADE Nº DO 

PROCESO
DATA DE 

ASSINATURA OBJETO

034-05/2022
COMERCIAL DE
ALIMENTOS PACA 
LTDA

09.441.451/0001-39 R$40.000,00 até 31/12 PREGÃO 
ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Água Mineral para atender as 

necessidades das Secretarias Municipais

035-05/2022
COMERCIAL DE
ALIMENTOS PACA 
LTDA

09.441.451/0001-39 R$30.000,00 até 31/12 PREGÃO 
ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Água Mineral para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação

036-05/2022
COMERCIAL DE
ALIMENTOS PACA 
LTDA

09.441.451/0001-39 R$40.000,00 até 31/12 PREGÃO 
ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Água Mineral para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

037-05/2022
COMERCIAL DE
ALIMENTOS PACA 
LTDA

09.441.451/0001-39 R$20.000,00 até 31/12 PREGÃO 
ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Água Mineral para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social

038-05/2022 ZITA MARTINS 
SILVEIRA PORTO - ME 02.808.803/0001-00 R$40.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais

039-05/2022 ZITA MARTINS 
SILVEIRA PORTO - ME 02.808.803/0001-00 R$40.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação

040-05/2022 ZITA MARTINS 
SILVEIRA PORTO - ME 02.808.803/0001-00 R$50.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

041-05/2022 ZITA MARTINS 
SILVEIRA PORTO - ME 02.808.803/0001-00 R$35.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social

042-05/2022 FELICIO RODRIGUES 
RIBEIRO- ME 18.584.332/0001-26 R$50.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais

043-05/2022 FELICIO RODRIGUES 
RIBEIRO- ME 18.584.332/0001-26 R$50.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação

044-05/2022 FELICIO RODRIGUES 
RIBEIRO- ME 18.584.332/0001-26 R$50.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

045-05/2022 FELICIO RODRIGUES 
RIBEIRO- ME 18.584.332/0001-26 R$40.000,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 007/2022 06/05/22 Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 017-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E WILSON 
ALVES DOS SANTOS NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, 
maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado WILSON 
ALVES DOS SANTOS, pessoa física, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 06.654.187-52, 
expedida pela SSP/SP e cadastro no CPF nº 612.302.355-15, residente e domiciliado na Rua João da 
Silva Coutinho, n° 309, Bairro Centro na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na
Dispensa de Licitação nº 133/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação direta de serviços  por 
tempo determinado, para atender excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços 
Gerais para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, com carga horária de 
até 153 (cento e cinquenta e três) horas mensais, conforme especificações constantes no do 
processo de Dispensa de Licitação nº 133/2022, com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação e Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$ 
6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Parágrafo Único - As horas de trabalho ora contratadas serão pagas mensalmente, mediante 
conferência a ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, ao preço de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), observando-se a obrigação de recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços (ISSQN), pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato será por um período de até 
31/12/2022, podendo ser renovado por período a ser especificado no termo aditivo firmado por ambas 
as partes.

CLÁUSULA SEXTA- Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses 
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade 
constatada;

c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 
solicitação;

d) Paralisação por falta de pagamento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93;

f) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do 
pagamento da primeira parcela do presente contrato;

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Legislação aplicada: O presente contrato administrativo de prestação de 
serviços é vinculado ao regime jurídico de direito público e será regido pela Lei nº 8.666/93, inclusive 
nos casos omissos.

CLÁUSULA OITAVA - Não haverá reajuste.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA NONA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José 
Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração e Planejamento, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru - BA, 04 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Wilson Alves dos Santos

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:

2. ______________________________
Nome:
CPF
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 052-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E A EMPRESA DJL ARTIGOS 
DE FESTAS E DOCES LTDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e 
por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. 
Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida 
pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste 
ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa DJL ARTIGOS DE FESTAS E DOCES 
LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.816.828/0001-88, com sede na Praça 
Barão do Rio Branco, nº 121, Centro, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, representada por Juliana 
Coelho Dias, brasileira, viuva, empresária, com registro de identidade nº 11.306.545-08, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 006.260.575-58, residente e domiciliada na Av. Jonas Hortelio, nº 437, bairro 
Recreio, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos 
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº
135/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Fornecimento de doces Típicos do São  
João para a realização do Projeto “ Cada Escola um São João” da Secretaria de Educação, conforme 
especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 135/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 4.439,70
(quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos), a serem pagos após o devido 
Fornecimento de Materiais, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois) 
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria Municipal de Educação
Projeto/Atividade: 2.134 – Manutenção da Educação Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em 
Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos 
que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 135/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após o fornecimento dos materiais.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 135/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão 
e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 16 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
DJL Artigos de Festas e Doces Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 053-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA DJL 
ARTIGOS DE FESTAS E DOCES LTDA NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa DJL ARTIGOS DE FESTAS E DOCES LTDA-ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.816.828/0001-88, com sede na Praça Barão do Rio 
Branco, nº 121, Centro, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, representada por Juliana Coelho Dias, 
brasileira, viuva, empresária, com registro de identidade nº 11.306.545-08, expedida pela SSP/BA e cadastro 
no CPF nº 006.260.575-58, residente e domiciliada na Av. Jonas Hortelio, nº 437, bairro Recreio, na cidade 
de Vitória da Conquista, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 
8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 135/2022, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Fornecimento de doces Típicos do São  
João para a realização de atividaes juninas aos  usuarios do CRAS Zilda Arns no projeto “Arraiá do
CRAS”, conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 135/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 2.733,80
(dois mil setecentos e trinta e três reais e oitenta centavos), a serem pagos após o devido Fornecimento de 
Materiais, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois) 
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.071 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em 
Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos 
que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
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CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 135/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após o fornecimento dos materiais.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 135/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Ronilda Maria de Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 16 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Ronilda Maria de Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_________________________________
DJL Artigos de Festas e Doces Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 054-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
E A EMPRESA NN COMERCIO DE DOCES 
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NN
COMERCIO DE DOCES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
00.284.932/0001-03, com sede na Avenida Crescencio Silveira, nº 223, Centro, na cidade de Vitória da 
Conquista, Bahia, representada por Norma Sueli Dias Coelho, brasileira, casada, empresária, com 
registro de identidade nº 940.729, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 172.582.605-44, 
residente e domiciliada na Av. Jonas Hortelio, nº 437, bairro Recreio, na cidade de Vitória da Conquista, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Materiais e 
Enfeites Juninos para a realização dos Festejos Juninos do Municipio, conforme especificações 
constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
2.983,39 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), a serem pagos após o
devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois) 
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
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CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 
Projeto/Atividade: 2.105 – Fomento as Manifestações e Atividades Culturais
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer 
das Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa 
equivalente estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla 
defesa em Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais
prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o 
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas 
no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato 
dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 323

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 
136/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências

e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após o fornecimento dos produtos.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento
convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade
constatada;

c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação,
independentemente da quantidade da solicitação;

d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei
nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à
população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo
77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022, processada com base no Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 324

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o
Sr. José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para 
ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 16 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
NN Comercio de Doces Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 055-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-FME E A EMPRESA NN
COMERCIO DE DOCES LTDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, 
centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia e 
por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. 
Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida 
pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, neste 
ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NN COMERCIO DE DOCES LTDA -
EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.284.932/0001-03, com sede na Avenida 
Crescencio Silveira, nº 223, Centro, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, representada por Norma Sueli 
Dias Coelho, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº 940.729, expedida pela SSP/BA e 
cadastro no CPF nº 172.582.605-44, residente e domiciliada na Av. Jonas Hortelio, nº 437, bairro Recreio, na 
cidade de Vitória da Conquista, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da 
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Fornecimento de Materiais e Enfeites 
Juninos para a realização do Projeto “ Cada Escola um São João” da Secretaria de Educação,
conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 6.594,92
(seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), a serem pagos após o devido 
Fornecimento de Materiais, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois) 
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria Municipal de Educação
Projeto/Atividade: 2.131 – Manutenção do Salário Educação -QSE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em 
Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos 
que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após o fornecimento dos materiais.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. 
Fátima Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão 
e Fiscalização do presente contrato.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 16 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_________________________________
NN Comercio de Doces Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 056-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA NN
COMERCIO DE DOCES LTDA NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14, através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09,
neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro,
brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 
037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, 
portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NN COMERCIO DE DOCES LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.284.932/0001-03, com sede na Avenida Crescencio 
Silveira, nº 223, Centro, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, representada por Norma Sueli Dias 
Coelho, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº 940.729, expedida pela SSP/BA e 
cadastro no CPF nº 172.582.605-44, residente e domiciliada na Av. Jonas Hortelio, nº 437, bairro Recreio, na 
cidade de Vitória da Conquista, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da 
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Fornecimento de Materiais e Enfeites 
Juninos para a realização de atividaes juninas aos  usuarios do CRAS Zilda Arns no projeto “Arraiá 
do CRAS”, conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 857,72
(oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), a serem pagos após o devido Fornecimento 
de Materiais, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 330

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

§ único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, 
encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois) 
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.071 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a contratada às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em 
Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos 
que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido para a contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
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Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o 
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº
8.666/93, inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada para a contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada após o fornecimento dos materiais.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os Materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Ronilda Maria de Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 16 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Ronilda Maria de Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_________________________________
NN Comercio de Doces Ltda

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 058-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E
A EMPRESA ELAINE CRISTINA FERNANDES 
RODRIGUES -EPP NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, 
neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ELAINE CRISTINA FERNANDES 
RODRIGUES - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.756.850/0001-40, com sede 
na Av. Conego Miguel Monteiro, nº 126, centro, na cidade de Caculé, Bahia, representada por Elaine 
Cristina Fernandes Rodrigues, brasileira, solteira, empresária, com registro de identidade nº 07.874.569-18, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 899.514.175-15, residente e domiciliada na Praça Coração, nº 
399, Centro, na cidade de Caculé, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nas disposições 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações na Dispensa de Licitação nº 
137/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Equipamentos, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Kit de Iluminaria 
LED para a iluminação pública da cidade, conforme especificações constantes no Processo de Dispensa 
de Licitação nº 137/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 17.587,50 ( 
dezessete mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo ser pagos após a devida 
comprovação da entrega dos Equipamentos pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 4.4.90.30.00 – Material de Consumo 

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na 
hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, 
II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes 
percentuais de multa:
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Estado da Bahia                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo, sobre o valor 

Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a 
critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto 
de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, 
judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 137/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os Equipamentos objeto deste Contrato na Sede do Município de Guajeru-Ba, em 
consonância e de acordo com os interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos 
prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento: e-mail ou telefone.

e) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da

Lei 8.666/93.
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CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 137/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 23 de Maio de 2022.

_________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________
Elaine Cristina Fernandes Rodrigues -Epp

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:

2. __________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 059-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE 
DADOS LTDA - DEMAIS NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - DEMAIS,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.797.967/0001-95, com sede Rua Izabel A Redentora, nº 
2356, Edif Loewen Sala 117, Centro, na cidade de São José dos Pinhais, Paraná, representada neste ato por Rudimar 
Barbosa dos Reis, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 4.086.763-5 e cadastro no CPF nº 
574.460.249-68, residente e domiciliado na Rua Joaquim Silveira Motta, nº 296, bairro Guabirotuba, na cidade de
Curitiba, Paraná, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 138/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços, em Apresentar Banco de 
Preços e Soluções Integrada Destinada ao Apoio a Agentes Públicos no Desenvolvimento e na introdução das 
Diversas Etapas da Contratação Administrativa, conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de 
Licitação nº 138/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de 
Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 10.865,00 (dez mil 
oitocentos e sessenta e cinco reais), em parcela única logo após a assinatura do este instrumento contratual.

§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e 
trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo de execução do presente contrato é de 222 (duzentos e vinte e dois) dias 
contados da data de sua assinatura e poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na
legislação vigente, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.03.01 - Secretaria de Administração
Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 337

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas na Lei Federal 
nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:

I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às penalidades 
previstas na Legislação, sem prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, 
além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;

§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio e reajuste de preços: Não se aplica

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o presente 
Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº 138/2022, seus Anexos e a 
Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada: até o 
último dia cada mês, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos na proposta de preços;

b) Não promover a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, da obrigatoriedade e responsabilidade 
da prestação dos serviços objeto deste contrato;

c) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

d) Exercer as atividades objeto do presente instrumento, em consonância com as normas legais pertinentes e com 
os regulamentos;

e) Cumprir e fazer cumprir as disposições especificadas no presente instrumento e na legislação;
f) Exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma contínua;
g) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na Dispensa de Licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
h) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 

terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
i) Apresentar a comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do pagamento da primeira parcela.
j) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 138/2022, processada com base no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos 
Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para ajuizamento de 
quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 23 de Maio de 2022.

___________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

___________________________________
NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda - Demais

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ________________________
Nome:
CPF:

2. ________________________
Nome:
CPF:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000
CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 060-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E
A EMPRESA VS DISTRIBUIDORA LTDA-
DEMAIS NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e 
domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, 
neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa VS DISTRIBUIDORA LTDA-
DEMAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.163.057/0001-41, com sede na Av. 
Conego Miguel Monteiro, nº 646, centro, na cidade de Caculé, Bahia, representada neste ato por Valdir 
Saraiva de Carvalho, brasileiro, divorciado, empresário, com registro de identidade nº 03.042.143-88, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 281.541.855-04, residente e domiciliado na Av. Arthur Castilho, 
nº 65, centro, na cidade de Caculé, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nas 
disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações na Dispensa de 
Licitação nº 139/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Equipamentos, mediante 
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de ferragem do tipo 
Matalon e Chapa de Zinco para a Construção de prateleiras do Arquivo Municipal, conforme 
especificações constantes no Processo de Dispensa de Licitação nº 139/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 17.496,66 
(dezessete mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), devendo ser pagos após a 
devida comprovação da entrega dos Equipamentos pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 03 (três)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 4.4.90.30.00 – Material de Consumo 

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na 
hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, 
II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes 
percentuais de multa:
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a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo, sobre o valor 

Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a 
critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto 
de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, 
judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua 
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 139/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os Equipamentos objeto deste Contrato na Sede do Município de Guajeru-Ba, em 
consonância e de acordo com os interesses públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos 
prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento: e-mail ou telefone.

e) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da

Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 139/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. 
José Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir 
qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 23 de Maio de 2022.

_________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________
V.S Distribuidora Ltda-Demais

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:

2. __________________________
Nome:
CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 061-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A EMPRESA 
TOP BAHIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
- ME NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa TOP BAHIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.150.929/0001-01, com sede na Praça Municipal, nº 84, Centro, 
na cidade de Jacaraci, Bahia, representada por Hanney Ladeia Soares Flores, brasileiro, solteiro, empresário, com 
registro de identidade nº 07.714.627-19, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 818.782.495-68, doravante 
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no
Dispensa de Licitação nº 140/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Gestão Eletrônica 
de Documentos, com assinatura digital e carimbo do tempo, e preparação de documentos da prestação de 
contas mensal para o envio no sistema eletrônico e-TCM, conforme especificações constantes no processo de 
Dispensa de Licitação nº 140/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação 
de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 14.000,00
(quatorze mil reais), divididos em 04 (quatro) parcelas mensais, a serem pagas após a devida prestação dos 
serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 04 (quatro) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período, 
limitado a 48 (quarenta e oito), conforme Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000

CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e III da Lei nº 
8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes percentuais de multa:

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b)0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a critério e 
conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto de 
cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, judicialmente, 
servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores 
alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente 
de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 140/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e 
suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização a prestação dos serviços e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

d) Proporcionar assistência ao pessoal técnico da CONTRATADA facilitando as operações necessárias ao 
pleno desenvolvimento das atividades atines ao presente contrato, oferecendo, inclusive, salas, instalações 
físicas, equipamentos e materiais para desenvolvimento das atividades realizadas “in loco”;

e) Fornecer as suas expensas todo o material de consumo de expediente necessário à execução dos serviços 
contratados neste instrumento; 

f) Reconhece na assinatura deste contrato, pleno conhecimento de todos os prazos estabelecidos nas 
legislações aplicáveis na regência dos serviços contratados, comprometendo-se a cumpri-los 
tempestivamente; 

g) Além dos valores explicitados neste Contrato, correrão por conta da CONTRATANTE as seguintes 
despesas dos consultores e técnicos da CONTRATADA, quando estes se encontrarem a serviço do 
presente contrato na sede da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou em viagens, por via aérea ou 
terrestre: Alimentação; Hospedagem e Deslocamento.

Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Executar e acompanhar os levantamentos acordados, suas especificações e demais elementos técnicos, 

assim como as demais determinações da CONTRATANTE e legislação pertinente;
d) Desempenhar os serviços objeto desse contrato com todo zelo, diligência e honestidade, observada a 

legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissionais;

e) Responsabilizar por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto 
permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, 
perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por 
ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso;

f) Fornecer a qualquer tempo (no prazo de até 05 dias úteis após a solicitação), devidamente desbloqueado e 
de forma acessível, sem nenhum custo adicional, todo o banco de dados com as informações geradas pela 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba no(s) sistema(s) contratado(s);

g) Não assumir nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou 
documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da 
CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada; 

h) Não se responsabilizar pela documentação entregue fora dos prazos legais;
i) Promover a ativação do serviço, incluindo instalação e configuração, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

corridos a contar da assinatura do contrato, conforme autorização da Secretaria de Administração;
j) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Prestação de Serviços:
Fac-Simile: (75) 3224-0058

k) Paralisação por falta de pagamento;
l) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 

atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
m) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
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n) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 140/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada o Sr. José 
Carlos Rodrigues Oliveira, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante para 
Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 23 de Maio de 2022.

_________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________________
Copam Informática e Consultoria Ltda-ME

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:

2. __________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS Nº 065-05/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A 
EMPRESA BALEEIRO CONSTRUTORA 
LTDA - ME NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa BALEEIRO CONSTRUTORA LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.635.783/0001-00, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 76, centro, na 
cidade de Malhada de Pedras, Bahia, representada neste ato por Ruan Rafel Baleeiro Alves Santos, brasileiro, 
solteiro, engenheira civil, com registro de carteira nacional de habilitação nº 05.733.499-294, exepdida pelo 
DETRAN/BA e cadastro no CPF nº 041.724.845-81, residente e domiciliado na Rua Padre Anchieta, nº 76, Casa, 
Bairro Centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base no 
processo licitatório de Dispensa de Licitação nº 141/2022, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente contrato é a Contratação de Empresa de Engenharia para prestação de serviços de 
pavimentação asfaltica na área interna da garagem municipal do Municipio, conforme Processo Dispensa 
de Licitação nº 141/2022.

§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas 
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 
8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha Orçamentária 
de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Processo de Dispensa de Licitação nº 
141/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 32.942,86 (trinta e dois mil novecentos e 
quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente 
executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do 
Processo Dispensa de Licitação nº 141/2022.
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3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição 
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de medição 
e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o Cronograma de 
Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.

3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra 
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto deste contrato.

3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para a 
entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações -
Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.

3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do 
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS

4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 02 (dois) meses, a contar da assinatura deste 
contrato;

4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Dispensa de Licitação nº 141/2022, com base no inciso 
II, do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte 
dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03.11.01 - Secretaria Municipal de Transporte
Atividade: 1.032 – Construção, Ampliação, e/ou Reforma da Garagem Municipal
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.51.00 – Obras e Instalações 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 - DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes 
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
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contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, 
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do 
gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos 
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE 
a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na 
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos;

6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;

6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta 
Lei Federal nº 8.666/93.

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados 
os serviços, objeto deste contrato;

6.3 - DAS MULTAS

6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela 
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º 
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas:

7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 30 
(trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE;
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6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima 
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE;

6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida;

6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, 
pelas citadas obrigações;

6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas 
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;

6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel 
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser assinado 
pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao CONTRATANTE da 
conclusão do citado objeto contratual;

6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas 
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima 
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a 
comunicação da conclusão;

6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a CONTRATANTE 
poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;

6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, na 
ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo 
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro 
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;

6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito -
CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS - Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem 
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da 
CONTRATANTE; 

6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei 
ou pelo contrato;
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6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de 
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou 
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao 
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos prazos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:

7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção 
V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração 
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste 
contrato.

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito 
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão das obras, nos prazos estipulados;

7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;

7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE;

7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;

7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;

7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA; 

7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a 
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, 
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;

7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
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7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato;

7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as 
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas 
na citada Lei.

7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 
7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;

7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;

7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente da CONTRATANTE;

7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

1. Devolução da Garantia.
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais colocados 
na obra;
3. Pagamento do custo de desmobilização; 

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS

8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele 
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou 
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.

8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos 
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por 
ela.

8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.

8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.

8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências 
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: governodeguajeru@gmail.com

8.6 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos Rodrigues Oliveira,
ocupante do cargo de Secretário Municipal Administração e Planejamento, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

IX - CLÁUSULA NONA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Caculé-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Guajeru - Ba, 25 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Baleeiro Constrautora Ltda - Me

CNPJ: 34.635.783/0001-00
Contratada

Testemunhas:

Nome:____________________________________

CPF: _____________________________________

Nome:____________________________________

CPF: _____________________________________
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Estado da Bahia
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

Praça Antônio Carlos Magalhães, 24, Centro – Guajeru/BA.
CEP: 46.205.000

CNPJ: 10.725.277/0001-35
EMAIL: guajerusaude@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 066-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE GUAJERU-BA E A EMPRESA PJ 
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI -EPP NOS 
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de
Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de 
Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), a Sra. Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da 
cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente 
e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, e do outro lado a empresa PJ 
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI -EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.168.669/0001-71, com sede na Rua Presidente Getulio Vargas, nº 
173, Bairro Centro na cidade de Caculé, Bahia, representada por Maria de Fátima Mesquita da Silva Lacerda, 
brasileira, casada, enfermeira, com registro de identidade nº 13.404.463-08, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF 
nº 022.422.235-00, residente e domiciliado na Praça Deoclides Pereira Dias, nº 231, bairro São Cristovão, na cidade de 
Caculé, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas ulteriores alterações na Dispensa de Licitação nº 142/2022, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de materiais (Bolsas de 
Colostomia) para o Centro de Saúde Mosenhor Valdemar e Unidades Basicas de Saúde da Familia, conforme 
especificações constantes no do Processo de Dispensa de Licitação nº 142/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 2.840,00 (dois mil 
oitocentos e quarenta reais), devendo ser pagos após a devida comprovação da entrega dos materiais pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde – FMS
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e III da Lei nº 
8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes percentuais de multa:

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b) 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo, sobre o valor Contrato.

§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a critério e 
conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto de 
cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, judicialmente, 
servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 142/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e suas 
ulteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, no instrumento convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 03 (três) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
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f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo de Dispensa de Licitação nº 142/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 25 de Maio de 2022.

_________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________
PJ Comercio de Produtos Odontologicos Medicos e Hositalares Eirele -EPP

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:

2. __________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 042-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAJERU-BA E A EMPRESA FELÍCIO 
RODRIGUES RIBEIRO NOS TERMOS 
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 18.584.332/00001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, representada neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de 
identidade nº 16.537.715-18, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, 
nº 410, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 
8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 
020/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no do processo de Pregão 
Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 020/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
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Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata 
de Registro de Preços n° 020/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
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d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: feliciofelicio1@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 98853-2212

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 020/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. José Carlos 
Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante 
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 043-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
FME E A EMPRESA FELÍCIO 
RODRIGUES RIBEIRO NOS TERMOS 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-
Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.397/0001-04, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo o Sr. 
Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, 
CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do 
Município de Guajeru, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO), a Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.667.172-67
expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, e do 
outro lado a empresa FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.584.332/00001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada 
neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de identidade nº 16.537.715-18, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, nº 410, Centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 020/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios para
atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Educação), conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 020/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.130 - Desenvolvimento das Atividades Meio da Educação Básica - FUNDEB 
Projeto/Atividade: 2.131 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Projeto/Atividade: 2.134 - Manutenção da Educação Básica
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 020/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: feliciofelicio1@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 98853-2212

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
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f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 020/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Fátima 
Viana de Souza, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do 
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fátima Viana de Souza

Gestora do FME
Contratante

_____________________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 362

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 044-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
E A EMPRESA FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO
NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato denominado CONTRATANTE, neste ato
representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, 
expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º 
Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), Érica Leal Cangussu, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-
66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente 
Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.584.332/00001-26, 
com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada neste ato por Olegário 
Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de identidade nº 16.537.715-18, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, nº 410, Centro, na cidade de Guajeru, 
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 020/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios para
atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Saúde), conforme especificações 
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 020/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS
Projeto/Atividade: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Primaria
Projeto/Atividade: 2.069 - Gestão das Ações de Atenção Especializada
Projeto/Atividade: 2.100 - Gestão Das Ações de Vigilância em Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 020/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: feliciofelicio1@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 98853-2212

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 020/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Érica Leal 
Cangussu, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Érica Leal Cangussu

Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 045-05/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
E A EMPRESA FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO
NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social com sede na Praça Antonio Carlos Magalhães, nº 124, Centro, na 
cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 
09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 
98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, 
maior, portadora da cédula de identidade nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 
039.295.005-74, residente e domiciliada na cidade de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do 
outro lado a empresa FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.584.332/00001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada 
neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de identidade nº 16.537.715-18, 
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, nº 410, Centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores 
alterações e no Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 020/2022, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Gêneros Alimentícios para
atender as necessidades das Secretarias Municipais (Secretaria Municipal de Assistência Social), conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e na Ata de Registro de Preços 
020/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Fornecimento 
de Materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), a serem pagos de forma parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 08 (oito) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 03.09.01 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativo
Projeto/Atividade: 2.137 - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS
Projeto/Atividade: 2.071 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Projeto/Atividade: 2.074 - Programa Bolsa Família - IGD
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Projeto/Atividade: 2.138 - Ações do IGD - SUAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o 
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas 
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXXII 
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às 
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública cobrar 
eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito à 
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, seus Anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA e Ata
de Registro de Preços n° 020/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante:

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados 
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação, 

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de 

comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de 
Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: feliciofelicio1@hotmail.com
Fac-Simile: (77) 98853-2212
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e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;

f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e a 
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022 e Ata de Registro de Preços n° 020/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra. Ronilda 
Maria de Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caculé-Ba, para dirimir qualquer dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_____________________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Ronilda Maria de Oliveira

Gestora do FMAS
Contratante

_____________________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

Em 06 de Maio de 2022, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, com sede na Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de 
identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado 
Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada simplesmente 
PREFEITURA e figuram neste ato como CO-PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa 
jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, centro, na cidade de Guajeru, Bahia, 
inscrito no CNPJ sob o nº 10.725.277/0001-35, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Érica Leal Cangussu,
brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 11.164.757-66, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob 
o nº 033.459.115-58, residente e domiciliada na Rua Clemente Soares, Centro na cidade de Guajeru, Bahia, FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antonio Carlos 
Magalhães, nº 124, Centro, na cidade de Guajeru, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 18.083.564/0001-09, neste ato 
representado por sua gestora, a Sra. Ronilda Maria de Oliveira, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade 
nº 12.849.831-53 expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF sob o nº 039.295.005-74, residente e domiciliada na 
cidade de Guajeru, Bahia e o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Praça Antoni Carlos Magalhaes, s/n, centro, na cidade de Guajeru-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 
06.077.397/0001-04, neste ato representado por sua gestora, Sra. Fátima Viana de Souza, brasileira, maior, portadora 
da cédula de identidade nº 11.667.172-67 expedida pela SSP/BA, cadastrada no CPF nº 994.489.475-34, residente 
domiciliada na cidade de Guajeru-Ba, responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 05/05/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com 
base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 116, de 24 de Novembro de 2014, têm entre 
si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA, observada a 
ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o Compromisso de 
Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais, por um período 
de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Licitante Registrada: FELÍCIO RODRIGUES RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
18.584.332/00001-26, com sede na Rua Adenir Pereira da Silva, s/n, Cenro, na cidade de Guajeru, Bahia, representada 
neste ato por Olegário Rodrigues de Aguiar, brasileiro, casado, motorista, com registro de identidade nº 16.537.715-18,
expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 155.601.908-45, Rua Osvalod José de Deus, nº 410, Centro, na cidade de 
Guajeru, Bahia.

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO
MARCA VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

LOTE 3

34 500 CAIXA

Biscoito doce- Biscoito doce, tipo maisena, 
acondicionados em pacotes impermeáveis de 400grs, 
embalagem primária, secundária e terciária. Deverá 
conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. No ato 
da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do 
prazo de validade.

TUPY R$             84,33 R$         42.166,79 
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35 500 CAIXA

Biscoito salgado - Biscoito salgado, tipo Cream cracker, 
amanteigado, acondicionados em pacotes impermeáveis 
de 400grs, embalagem primária, secundária e terciária. 
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. No ato da entrega não poderá ter transcorrido 
mais de 50% do prazo de validade.

TUPY R$             84,33 R$         42.166,79 

36 10 CAIXA

Biscoito salgado integral- Deve Conter farinha de trigo e 
fubá de milho enriquecido com Ferro e Ácido Fólico. 
Composição nutricional (média) por 30g de produto: 
contendo no mínimo 2,5g de fibras, no máximo 348mg 
de sódio (15% VD) e até 0,8g gordura trans.

TUPY R$             86,42 R$              864,24 

37 100 CAIXA

Rosquinha de chocolate - Biscoito tipo Rosquinha sabor 
chocolate, acondicionados em pacotes impermeáveis de 
300grs, embalagem primária, secundária . Deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. No ato da entrega não 
deverá exceder 50% do prazo de validade.

TUPY R$             94,20 R$           9.420,24 

38 100 CAIXA

Rosquinha de leite- Biscoito tipo Rosquinha sabor leite, 
acondicionados em pacotes impermeáveis de 300grs, 
embalagem primária, secundária. Deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. No ato da entrega não 
deverá exceder 50% do prazo de validade.

TUPY R$             94,20 R$           9.420,24 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 104.038,30 

LOTE 04

39 3.000 Kg

Leite em pó, integral. Produto obtido por desidratação 
do leite de vaca integral e apto para a alimentação 
humana mediante processos tecnologicamente 
adequados. Fabricado a partir de matéria-prima 
selecionada, isento de matéria terrosa, parasitos, larvas e 
detritos animais e vegetais. Livre de umidade e 
fermentação. Sem adição de soro de leite.
Aspecto: pó uniforme, sem grumos; cor: branco 
amarelado; com teor de gordura maior ou igual a 26%, 
odor e sabor:
agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido. 
Embalagem: pacote de filme de poliéster metalizado com 
polietileno, resistente, hermeticamente lacrado, contendo 
peso líquido de 200g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega 
não deverá exceder 50% do prazo de validade.

ITALAC R$             33,01 R$         99.024,92 
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40 50 Kg

Leite em pó desnatado- Leite em pó desnatado, solúvel, 
instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado 
em embalagem de 400 gramas, confeccionada em papel 
ou lata, original de fábrica, contendo no corpo da 
embalagem, especificação dos ingredientes, informações 
do fabricante e data de vencimento. Se embalado em lata, 
esta não deve estaramassada, enferrujada ou estufada; não 
deve conter perfurações, principalmente nas emendas; 
não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando 
abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugem 
na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na 
água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor 
alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). O produto 
devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. (embalagem 400g).

ITALAC R$             32,67 R$           1.633,50 

41 200 Litros

Iogurte de morango, embalagem plástica de 1 litro. 
Validade mínima de 45 (cinquenta dias) a contar da data 
de entrega do produto. Acondicionado em embalagem
plástica, atóxica e não violada. Conter rótulo com registro 
do MAPA/SIF/DIPOA e data de fabricação e 
vencimento.

NORTE VIDA R$               7,07 R$           1.413,08 

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$  102.071,50 

LOTE 06

48 1.000 kg

CARNE BOVINA - carne bovina in natura bovina de 
primeira qualidade, tipo alcatra, em adequada 
conservação. a carne deve ser de boa qualidade, 
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração. a carne deve ser congelada, em 
embalagem de 1kg, embalada à vácuo, em saco plástico 
de polietileno. embalagem contendo identificação do 
produto, frigorífico de origem, marca do fabricante, data 
de embalagem, prazo de validade, marcas e carimbos 
oficiais, de acordo com as portarias do ministério da 
agricultura, dipoa n. 304 de 22/04/96 e n.145 de 
22/04/98, da resolução da anvisa n.105 de 19/05/99. deve 
estar congelado e ser entregue em transporte refrigerado

CHULETÃO R$            40,42 R$         40.420,99 

49 800 kg

Carne suína de primeira qualidade a carne deve ser de 
boa qualidade, apresentar-se com aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, 
sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração. a carne deve ser congelada, 
em embalagem de 1kg, embalada à vácuo, em saco 
plástico de polietileno. embalagem contendo 
identificação do produto, frigorífico de origem, marca do 
fabricante, data de embalagem, prazo de validade, marcas 
e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do 
ministério da agricultura, dipoa n. 304 de 22/04/96 e 
n.145 de 22/04/98, da resolução da anvisa n.105 de 
19/05/99. deve estar congelado e ser entregue em 
transporte refrigerado

CHULETÃO R$             30,56 R$         24.446,53 
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50 600 Kg

Carne bovina – Músculo- Carne Bovina, tipo músculo, 
congelada, contendo no máximo 20% de gordura, 
embalada em saco plástico de polietileno apropriado, de 
acordo com as normas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção
do SIF. Transportar até a entrega final em condições de 
temperatura adequada, devidamente acondicionados em 
isopor. No ato da entrega não poderá ter transcorrido 
mais de 50% do prazo de validade.

CHULETÃO R$             34,72 R$         20.830,03 

51 500 Kg

Carne moída- Carne Bovina, moída, de 2ª qualidade, 
congelada, contendo no máximo 20% de gordura, 
embalada em saco plástico de polietileno apropriado e de 
acordo com as normas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção
do SIF. Transportar até a entrega final em condições de 
temperatura adequada. No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

CHULETÃO R$            28,94 R$         14.468,00 

52 1.000 Kg

Coxa de frango- Congelado com cerca de 195 a 200 g 
cada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto 
próprio não amolecido e nem pegajoso cor próprio, sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem 
contendo aproximadamente pacotes de 2 kg, 
acondicionadas em caixas lacradas de 10 kg. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Transportar até a entrega final em condições de 
temperatura adequada. No ato entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

RICO R$             15,01 R$         15.014,17 

53 1.000 Kg

Peito de frango - Carne de frango, tipo peito com osso, 
congelado, aspecto próprio, não amolecido nem pegajoso, 
cor próprio, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Embalagem contendo aproximadamente 1 kg, 
acondicionados em sacos de ráfia ou caixas lacradas. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, 
condições de armazenagem, quantidade do produto e 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Transportar até a entrega final em condições de 
temperatura adequada. No ato entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

RICO R$            15,84 R$         15.843,88 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

54 500 Kg

Linguiça curada- Linguiça tipo calabresa de carne suína
pura e limpa, de primeira qualidade, apresentando-se em 
gomos uniformes e padronizados, adicionada de toucinho 
e condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo 
calabrês, sem pimenta, submetida ao processo de cura. 
Embalada a vácuo, em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, contendo 2,5 kg, 
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data 
de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. No ato da entrega não 
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade

PIF PAF R$            25,75 R$         12.876,79 

55 300 Kg

Salsicha tipo hot dog, com carne bovina, suína e carne 
mecanicamente separada de aves, miúdos suínos, gordura 
suína em perfeito estado de conservação, pesando 50 
gramas (cinqüenta gramas), em pacotes de 3kg (três 
quilos) ou 5kg (cinco quilos), congelada (à temperatura 
que garanta que o produto atinja -18°C)

PIF PAF R$            12,23 R$           3.669,60 

R$ 147.570,00 

VALOR TOTAL   R$ 353.679,80 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela 
Prefeitura mediante emissão de autorização Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 007/2022, sendo que esta Ata de Registro de Preços não caracteriza-se como instrumento contratual, mas 
apenas expectativa de fornecimento.

2.1 - O compromisso de entrega (contratação) só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, 
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 
2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, 
cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro 
e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação 
para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura.

5.1 - O Fornecedor Registrado deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba
CEP: 46.205.000
CNPJ: 13.284.658/0001-14
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de 
Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo 
Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro da
Comarca de Caculé-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.

Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2022.

_______________________________
Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal
Contratante

Érica Leal Cangussu
Gestora do FMS

Contratante

Ronilda Maria de Oliveira
Gestora do FMAS

Contratante

Fátima Viana de Souza
Gestora do FME

Contratante

_______________________________
Felício Rodrigues Ribeiro

Empresa Registrada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:

2. ___________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a 
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 008/2022 realizado no dia 18/04/2022, às 09:00h, no sistema 
eletrônico licitações-e do Banco do Brasil S/A para Registro de Preços para Aquisição de Serviços 
Sonorização e Locação de Equipamentos de Infraestrutura para serem utilizados em eventos realizados 
pelas Secretarias Municipais, tendo como vencedora a seguinte licitante: SOLEGAL SERVIÇOS LTDA, 
nos lotes 01, 02, 03, 04 e 05. Valor Global: R$ .369.854,99 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil 
oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Guajeru-Ba, 29 de Abril de 2022. Vera 
Lúcia Teixeira dos Santos - Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o 
Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 008/2022 realizado no dia 18/04/2022, às 09:00h, no 
sistema eletrônico licitações-e do Banco do Brasil S/A para Registro de Preços para Aquisição de 
Serviços Sonorização e Locação de Equipamentos de Infraestrutura para serem utilizados em eventos 
realizados pelas Secretarias Municipais, tendo como vencedora a seguinte licitante: SOLEGAL 
SERVIÇOS LTDA, nos lotes 01, 02, 03, 04 e 05. Valor Global: R$ .369.854,99 (um milhão trezentos e 
sessenta e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Guajeru-Ba, 
02/05/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

Obs.: Os valores acima trata-se apenas de Registro de Preços, não estando a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba obrigada a adquirir quantidades totais. Os serviços serão adquiridos, conforme demanda do 
Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DOS CONTRATOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

CONTRATO CONTRATADO(A) CNPJ VALOR PRAZO 
/ MÊS MODALIDADE Nº DO 

PROCESO
DATA DE 

ASSINATURA OBJETO

018-05/2022 SOLEGAL SERVIÇOS LTDA 13.194.075/0001-00 R$ 300.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 008/2022 04/05/22

Prestação de serviços de locação de 
estruturas, equipamentos de 
sonorização e iluminação e serviços 
de hospedagens e camarim para 
realização de eventos festivos das 
Secretarias Municipais

019-05/2022 SOLEGAL SERVIÇOS LTDA 13.194.075/0001-00 R$ 30.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 008/2022 04/05/22

Prestação de serviços de locação de 
estruturas, equipamentos de 
sonorização e iluminação e serviços 
de hospedagens e camarim para 
realização de eventos festivos da 
Secretaria Municipal de Educação

020-05/2022 SOLEGAL SERVIÇOS LTDA 13.194.075/0001-00 R$ 50.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 008/2022 04/05/22

Prestação de serviços de locação de 
estruturas, equipamentos de 
sonorização e iluminação e serviços 
de hospedagens e camarim para 
realização de eventos festivos da 
Secretaria Municipal de Saúde

021-05/2022 SOLEGAL SERVIÇOS LTDA 13.194.075/0001-00 R$ 30.000,00 até 
31/12

PREGÃO 
ELETRONICO 008/2022 04/05/22

Prestação de serviços de locação de 
estruturas, equipamentos de 
sonorização e iluminação e serviços 
de hospedagens e camarim para 
realização de eventos festivos da 
Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a 
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 009/2022 realizado no dia 12/05/2022, às 09:00h, na Sede da 
Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de 03 (três) 
veículos automotivos zero quilômetro (01 Caminhonete e 02 automóveis) para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: INDIANA VEÍCULOS LTDA, 
no item 01 com um valor total de R$ 208.500,00 (duzentos e oito mil e quinhentos reais); CAMBUÍ 
VEÍCULOS LTDA, nos itens 02 e 03 com um valor total de R$ 141.984,00 (cento e quarenta e um mil 
novecentos e oitenta e quatro reais). Valor Global: R$ 350.484,00 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos 
e oitenta e quatro reais). Guajeru-Ba, 18 de Maio de 2022. Vera Lúcia Teixeira dos Santos - Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o 
Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 009/2022 realizado no dia 12/05/2022, às 09:00h, na
Sede da Prefeitura Municipal para Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de 
03 (três) veículos automotivos zero quilômetro (01 Caminhonete e 02 automóveis) para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: INDIANA 
VEÍCULOS LTDA, no item 01 com um valor total de R$ 208.500,00 (duzentos e oito mil e quinhentos
reais); CAMBUÍ VEÍCULOS LTDA, nos itens 02 e 03 com um valor total de R$ 141.984,00 (cento e 
quarenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais). Valor Global: R$ 350.484,00 (trezentos e 
cinquenta mil quatrocentos e oitenta e quatro reais). Guajeru-Ba, 20/05/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal.

Obs.: Os valores acima trata-se apenas de Registro de Preços, não estando a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba obrigada a adquirir quantidades totais. Os produtos/serviços serão adquiridos, conforme 
demanda do Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DOS CONTRATOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

CONTRATO CONTRATADO(A) CNPJ VALOR PRAZO 
/ MÊS MODALIDADE Nº DO 

PROCESO
DATA DE 

ASSINATURA OBJETO

062-05/2022 CAMBUI VEICULOS 
LTDA 14.456.792.0001-18 R$63.260,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 009/2022 24/05/22
Fornecimento de 01 (um) veículo zero quilômetro 04 (quatro) 
portas do tipo Fiat Mobi, flex para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde

063-05/2022 CAMBUI VEICULOS 
LTDA 14.456.792.0001-18 R$78.724,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 009/2022 24/05/22
Fornecimento de 01 (um) veículo zero quilômetro 04 (quatro) 
portas do tipo Fiat Argo, flex para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração

064-05/2022 INDIANA VEICULOS 
LTDA 40.606.402/0001-59 R$208.500,00 até 31/12 PREGÃO 

ELETRONICO 009/2022 24/05/22
Fornecimento de 01 (um) veículo zero quilômetro do tipo 
“Caminhonete", a diesel,  cabine dupla,  para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 378

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 126/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: ALETRICIA VIANA DA CRUZ - CPF nº 
318.605.888-08. OBJETO: Contratação direta de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo 
determinado, para atender excepcional Interesse Público no Colégio Municipal Professora Lucineide 
Pereira Garcia de Aguiar. Valor Global: R$ 4.848,80 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e 
oitenta centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 126/2022, Contratada: 
ALETRICIA VIANA DA CRUZ. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 
2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 126/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 126/2022, para Contratação direta de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por 
tempo determinado, para atender excepcional Interesse Público no Colégio Municipal Professora 
Lucineide Pereira Garcia de Aguiar, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão 
Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratada: ALETRICIA 
VIANA DA CRUZ. Valor Global: R$ 4.848,80 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta 
centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 126/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 126/2022, para Contratação direta de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por 
tempo determinado, para atender excepcional Interesse Público no Colégio Municipal Professora 
Lucineide Pereira Garcia de Aguiar, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão 
Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Contratada: ALETRICIA VIANA DA CRUZ. Valor Global: R$ 4.848,80 (quatro mil oitocentos e quarenta 
e oito reais e oitenta centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 
2022.

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 379

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 011-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Aletricia Viana da Cruz.
Objeto: Prestação de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender excepcional Interesse 
Público no Colégio Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar.
Valor do contrato: R$ 4.848,80 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).
Data de Assinatura: 03 de Maio de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 126/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 127/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: DIANA SOUZA BRITO - CPF nº 426.160.768-
96. OBJETO: Contratação direta de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, 
para atender excepcional Interesse Público no Colégio Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de 
Aguiar. Valor Global: R$ 4.848,80 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), 
constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 127/2022, Contratada: DIANA SOUZA 
BRITO. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 127/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 127/2022, para Contratação direta de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por 
tempo determinado, para atender excepcional Interesse Público no Colégio Municipal Professora 
Lucineide Pereira Garcia de Aguiar, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão 
Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratada: DIANA 
SOUZA BRITO. Valor Global: R$ 4.848,80 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta 
centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 127/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 127/2022, para Contratação direta de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por 
tempo determinado, para atender excepcional Interesse Público no Colégio Municipal Professora 
Lucineide Pereira Garcia de Aguiar, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão 
Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Contratada: DIANA SOUZA BRITO. Valor Global: R$ 4.848,80 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito 
reais e oitenta centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 012-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Diana Souza Brito.
Objeto: Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais por tempo determinado, para atender 
excepcional Interesse Público no Colégio Municipal Professora Lucineide Pereira Garcia de Aguiar.
Valor do contrato: R$ 4.848,80 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).
Data de Assinatura: 03 de Maio de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 127/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: LEANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF nº 
012.903.625-05. OBJETO: Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Agente de Portaria na Unidade de Saúde Alipio Sergio Garcia do 
Município. Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 129/2022, Contratado: 
LEANDRO ALVES DOS SANTOS. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 
2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 129/2022, para Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Agente de Portaria na Unidade de Saúde Alipio Sergio Garcia do 
Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, 
HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratado: LEANDRO ALVES DOS SANTOS.
Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). 
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 129/2022, para Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Agente de Portaria na Unidade de Saúde Alipio Sergio Garcia do 
Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, 
tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, 
AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: LEANDRO ALVES 
DOS SANTOS. Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 014-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Leandro Alves dos Santos.
Objeto: Prestação de serviços por tempo determinado, para atender excepcional interesse público como 
Agente de Portaria na Unidade de Saúde Alipio Sergio Garcia do Município.
Valor do contrato: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos).
Data de Assinatura: 03 de Maio de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 129/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: ABILIO FIGUEIREDO BITENCOURT - CPF nº 
047.446.465-22. OBJETO: Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Agente de Portaria na Unidade de Saúde Santa Rosa do Município. .
Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), 
constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 130/2022, Contratado: ABILIO 
FIGUEIREDO BITENCOURT. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 
2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 130/2022, para Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Agente de Portaria na Unidade de Saúde Santa Rosa do Município. , e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratado: ABILIO FIGUEIREDO BITENCOURT. Valor Global: R$ 
6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 130/2022, para Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Agente de Portaria na Unidade de Saúde Santa Rosa do Município. , e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: ABILIO FIGUEIREDO 
BITENCOURT. Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 015-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Abilio Figueiredo Bitencourt.
Objeto: Prestação de serviços por tempo determinado, para atender excepcional interesse público como 
Agente de Portaria na Unidade de Saúde Santa Rosa do Município..
Valor do contrato: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos).
Data de Assinatura: 03 de Maio de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 130/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: CARLOS ELI LOPES SEPULVIDA - CPF nº 
146.013.128-25. OBJETO: Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Agente de Portaria na Casa de Apoio Santa Rosa do Município . Valor 
Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), constante 
do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 131/2022, Contratado: CARLOS ELI LOPES 
SEPULVIDA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 131/2022, para Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Agente de Portaria na Casa de Apoio Santa Rosa do Município , e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação. Contratado: CARLOS ELI LOPES SEPULVIDA. Valor Global: R$ 
6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 131/2022, para Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Agente de Portaria na Casa de Apoio Santa Rosa do Município , e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: CARLOS ELI LOPES 
SEPULVIDA. Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 015-05/2022 FMS

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Carlos Eli Lopes Sepulvida.
Objeto: Prestação de serviços por tempo determinado, para atender excepcional interesse público como 
Agente de Portaria na Casa de Apoio Santa Rosa do Município.
Valor do contrato: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos).
Data de Assinatura: 03 de Maio de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 131/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 132/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: VALDEMIR BRITO ROCHA - CPF nº 
144.039.128-93. OBJETO: Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades da 
Secretaria de Infraestrutura. Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e 
vinte e quatro centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 132/2022,
Contratado: VALDEMIR BRITO ROCHA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 03 de 
Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 132/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 132/2022, para Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades da 
Secretaria de Infraestrutura, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratado: VALDEMIR BRITO 
ROCHA. Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 132/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 132/2022, para Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades da 
Secretaria de Infraestrutura, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: 
VALDEMIR BRITO ROCHA. Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e 
vinte e quatro centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 016-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Valdemir Brito Rocha.
Objeto: Prestação de serviços por tempo determinado, para atender excepcional interesse público como 
Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
Valor do contrato: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos).
Data de Assinatura: 04 de Maio de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 132/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a seguinte contratação: WILSON ALVES DOS SANTOS - CPF nº 
612.302.355-15. OBJETO: Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades da 
Secretaria de Infraestrutura. Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e 
vinte e quatro centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 133/2022,
Contratado: WILSON ALVES DOS SANTOS. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 03 
de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 133/2022, para Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender 
excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades da 
Secretaria de Infraestrutura, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação. Contratado: WILSON ALVES DOS 
SANTOS. Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022/2021

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 133/2022, para Contratação direta de serviços por tempo determinado, para atender
excepcional interesse público como Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades da 
Secretaria de Infraestrutura, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente 
de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratado: 
WILSON ALVES DOS SANTOS. Valor Global: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro 
reais e vinte e quatro centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 03 de Maio de 
2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 017-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratado: Wilson Alves dos Santos.
Objeto: Prestação de serviços por tempo determinado, para atender excepcional interesse público como 
Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
Valor do contrato: R$ 6.744,24 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos).
Data de Assinatura: 04 de Maio de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 133/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa JULIETA SANTOS ANDRADE,
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 06.014.299/0001-10. OBJETO: Contratação de 
empresa para Fornecimento de Bandeirolas para as comemorações dos festejos Juninos do Municipio.
Valor Global: R$ 17.490,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa reais), constante do respectivo 
Processo de Dispensa de Licitação 128/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa
JULIETA SANTOS ANDRADE. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 
2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 128/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Bandeirolas para as 
comemorações dos festejos Juninos do Municipio, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da 
Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a 
empresa JULIETA SANTOS ANDRADE. Valor Global: R$ 17.490,00 (dezessete mil quatrocentos e 
noventa reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 128/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Bandeirolas para as 
comemorações dos festejos Juninos do Municipio, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da 
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,
contratando a empresa JULIETA SANTOS ANDRADE. Valor Global: R$ 17.490,00 (dezessete mil 
quatrocentos e noventa reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 02 de Maio de 
2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 013-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Julieta Santos Andrade.
Objeto: Fornecimento de Bandeirolas para as comemorações dos festejos Juninos do Municipio.
Valor do contrato: R$ 17.490,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa reais).
Data de Assinatura: 03 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 128/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa DJL ARTIGOS DE FESTAS E 
DOCES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 18.816.828/0001-88. OBJETO:
Contratação de empresa para Fornecimento de doces Típicos do São João para a realização do Projeto “ 
Cada Escola um São João” da Secretaria de Educação. Valor Global: R$ 7.173,50 (sete mil cento e 
setenta e três reais e cinquenta centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação
135/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa DJL ARTIGOS DE FESTAS E DOCES 
LTDA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 135/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de doces Típicos do São 
João para a realização do Projeto “ Cada Escola um São João” da Secretaria de Educação, e atentando 
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo 
de Dispensa de Licitação, contratando a empresa DJL ARTIGOS DE FESTAS E DOCES LTDA. Valor 
Global: R$ 7.173,50 (sete mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 135/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de doces Típicos do São 
João para a realização do Projeto “ Cada Escola um São João” da Secretaria de Educação, e atentando 
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o 
Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa DJL ARTIGOS DE FESTAS E 
DOCES LTDA. Valor Global: R$ 7.173,50 (sete mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos). 
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 03 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 052-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: DJL Artigos de Festas e Doces Ltda.
Objeto: Fornecimento de doces Típicos do São  João para a realização do Projeto “ Cada Escola um São 
João” da Secretaria de Educação.
Valor do contrato: R$ 4.439,70 (quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos).
Data de Assinatura: 16 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 135/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 053-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: DJL Artigos de Festas e Doces Ltda.
Objeto: Fornecimento de doces Típicos do São  João para a realização de atividaes juninas aos  usuarios 
do CRAS Zilda Arns no projeto “Arraiá do CRAS”.
Valor do contrato: R$ 2.733,80 (dois mil setecentos e trinta e três reais e oitenta centavos).
Data de Assinatura: 16 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 135/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 136/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa NN COMÉCIO DE DOCES LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 00.284.932/0001-03. OBJETO: Contratação de 
empresa para Fornecimento de Materiais e Enfeites Juninos para a realização dos Festejos Juninos do 
Municipio. Valor Global: R$ 10.436,03 (dez mil quatrocentos e trinta e seis reais e três centavos), 
constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 136/2022, devendo ser celebrado o 
contrato com a empresa NN COMÉCIO DE DOCES LTDA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 13 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 136/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 136/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Materiais e Enfeites 
Juninos para a realização dos Festejos Juninos do Municipio,, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, 
contratando a empresa NN COMÉCIO DE DOCES LTDA. Valor Global: R$ 10.436,03 (dez mil 
quatrocentos e trinta e seis reais e três centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 
13 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 136/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 136/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Materiais e Enfeites 
Juninos para a realização dos Festejos Juninos do Municipio,, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, contratando a empresa NN COMÉCIO DE DOCES LTDA. Valor Global: R$ 10.436,03 (dez 
mil quatrocentos e trinta e seis reais e três centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-
Ba, 13 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 054-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: NN Comécio de Doces Ltda.
Objeto: Fornecimento de Materiais e Enfeites Juninos para a realização dos Festejos Juninos do 
Municipio.
Valor do contrato: R$ 2.983,39 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos).
Data de Assinatura: 16 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 136/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 055-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: NN Comécio de Doces Ltda.
Objeto: Fornecimento de Materiais e Enfeites Juninos para a realização do Projeto “ Cada Escola um São 
João” da Secretaria de Educação
Valor do contrato: R$ 6.594,92 (seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos).
Data de Assinatura: 16 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 136/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 056-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: NN Comécio de Doces Ltda.
Objeto: Fornecimento de Materiais e Enfeites Juninos para a realização de atividaes juninas aos  
usuarios do CRAS Zilda Arns no projeto “Arraiá do CRAS”.
Valor do contrato: R$ 857,72 (oitocentos e cinquenta e sete reias e noventa e dois reais).
Data de Assinatura: 16 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 136/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 137/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa ELAINE CRISTINA FERNANDES 
RODRIGUES, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 02.756.850/0001-40. OBJETO:
Contratação de empresa para Fornecimento de Kit de Iluminaria LED para a iluminação pública da 
cidade. Valor Global: R$ 17.587,50 (dezessete mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 137/2022, devendo ser 
celebrado o contrato com a empresa ELAINE CRISTINA FERNANDES RODRIGUES. Jilvan Teixeira 
Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 19 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 137/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 137/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Kit de Iluminaria LED para 
a iluminação pública da cidade, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão 
Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a empresa 
ELAINE CRISTINA FERNANDES RODRIGUES. Valor Global: R$ 17.587,50 (dezessete mil quinhentos e 
oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 19 de 
Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 137/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 137/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Kit de Iluminaria LED para 
a iluminação pública da cidade, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão 
Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando 
a empresa ELAINE CRISTINA FERNANDES RODRIGUES. Valor Global: R$ 17.587,50 (dezessete mil 
quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 19 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 058-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Elaine Cristina Fernandes Rodrigues.
Objeto: Fornecimento de Kit de Iluminaria LED para a iluminação pública da cidade.
Valor do contrato: R$ 17.587,50 (dezessete mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Data de Assinatura: 23 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 137/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 138/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE 
DADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 07.797.967/0001-95. OBJETO:
Contratação de empresa para Prestação de Serviços, em Apresentar Banco de Preços e Soluções 
Integrada Destinada ao Apoio a Agentes Públicos no Desenvolvimento e na introdução das Diversas 
Etapas da Contratação Administrativa. Valor Global: R$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco 
reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 138/2022, devendo ser celebrado o 
contrato com a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 19 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 138/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 138/2022, para Contratação de empresa para Prestação de Serviços, em Apresentar 
Banco de Preços e Soluções Integrada Destinada ao Apoio a Agentes Públicos no Desenvolvimento e na 
introdução das Diversas Etapas da Contratação Administrativa, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, 
contratando a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. Valor Global: R$ 10.865,00 
(dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 19 
de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 138/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 138/2022, para Contratação de empresa para Prestação de Serviços, em Apresentar 
Banco de Preços e Soluções Integrada Destinada ao Apoio a Agentes Públicos no Desenvolvimento e na 
introdução das Diversas Etapas da Contratação Administrativa, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, contratando a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. Valor Global: R$ 
10.865,00 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 19 de Maio de 2022.

Ano 11 - 14/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1381 - PÁGINA 401

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 059-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: NP tecnologia e Gestão de Dados LTDA.
Objeto: Prestação de Serviços, em Apresentar Banco de Preços e Soluções Integrada Destinada ao 
Apoio a Agentes Públicos no Desenvolvimento e na introdução das Diversas Etapas da Contratação 
Administrativa.
Valor do contrato: R$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais).
Data de Assinatura: 23 de Maio de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 138/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 139/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa V.S DISTRIUIDORA LDTA,
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 16.163.057/0001-41. OBJETO: Contratação de 
empresa para Fornecimento de ferragem do tipo Matalon e Chapa de Zinco para a Construção de 
prateleiras do Arquivo Municipal. Valor Global: R$ 17.496,66 (dezessete mil quatrocentos e noventa e seis 
reais e sessenta e seis centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação
139/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa V.S DISTRIUIDORA LDTA. Jilvan Teixeira 
Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 19 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 139/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 139/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de ferragem do tipo Matalon 
e Chapa de Zinco para a Construção de prateleiras do Arquivo Municipal, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de 
Licitação, contratando a empresa V.S DISTRIUIDORA LDTA. Valor Global: R$ 17.496,66 (dezessete mil 
quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 19 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 139/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 139/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de ferragem do tipo Matalon
e Chapa de Zinco para a Construção de prateleiras do Arquivo Municipal, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa V.S DISTRIUIDORA LDTA. Valor Global: R$ 
17.496,66 (dezessete mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos). Jilvan Teixeira 
Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 19 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 060-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: V.S Distriuidora Ldta.
Objeto: Fornecimento de ferragem do tipo Matalon e Chapa de Zinco para a Construção de prateleiras do 
Arquivo Municipal.
Valor do contrato: R$ 17.496,66 (dezessete mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis 
centavos).
Data de Assinatura: 23 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 139/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 140/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa TOP BAHIA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 14.150.929/0001-01. OBJETO:
Contratação de empresa para Prestação de serviços de Gestão Eletrônica de Documentos, com 
assinatura digital e carimbo do tempo, e preparação de documentos da prestação de contas mensal para 
o envio no sistema eletrônico e-TCM. Valor Global: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), constante do 
respectivo Processo de Dispensa de Licitação 140/2022, devendo ser celebrado o contrato com a 
empresa TOP BAHIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 20 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 140/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 140/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços de Gestão Eletrônica 
de Documentos, com assinatura digital e carimbo do tempo, e preparação de documentos da prestação 
de contas mensal para o envio no sistema eletrônico e-TCM, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, 
contratando a empresa TOP BAHIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor Global: R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 20 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 140/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 140/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços de Gestão Eletrônica 
de Documentos, com assinatura digital e carimbo do tempo, e preparação de documentos da prestação 
de contas mensal para o envio no sistema eletrônico e-TCM, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, contratando a empresa TOP BAHIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor Global: R$ 
14.000,00 (quatorze mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 20 de Maio de 
2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 061-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Top Bahia Comércio e Serviços Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de Gestão Eletrônica de Documentos, com assinatura digital e carimbo do 
tempo, e preparação de documentos da prestação de contas mensal para o envio no sistema eletrônico e-
TCM.
Valor do contrato: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
Data de Assinatura: 23 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 04 (quatro) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 140/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 141/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso I da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no 
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa BALEEIRO CONSTRUTORA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 34.635.783/0001-00. OBJETO: Contratação 
de Empresa de Engenharia para prestação de serviços de pavimentação asfaltica na área interna da 
garagem municipal do Municipio. Valor Global: R$ 32.942,86 (trinta e dois mil novecentos e quarenta e 
dois reais e oitenta e seis centavos), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação
141/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa BALEEIRO CONSTRUTORA LTDA. Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 24 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 141/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 141/2022, para Contratação de Empresa de Engenharia para prestação de serviços de 
pavimentação asfaltica na área interna da garagem municipal do Municipio, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de 
Licitação, contratando a empresa BALEEIRO CONSTRUTORA LTDA. Valor Global: R$ 32.942,86 (trinta e 
dois mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 24 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 141/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 141/2022, para Contratação de Empresa de Engenharia para prestação de serviços de 
pavimentação asfaltica na área interna da garagem municipal do Municipio, e atentando ao Parecer da 
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, inciso I 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa BALEEIRO CONSTRUTORA LTDA. Valor Global: 
R$ 32.942,86 (trinta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Jilvan 
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 24 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 065-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Baleeiro Construtora Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de engenharia na pavimentação asfaltica na área interna da garagem 
municipal do Municipio.
Valor do contrato: R$ 32.942,86 (trinta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis 
centavos).
Data de Assinatura: 25 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 141/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 142/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo 
Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para 
a contratação direta com a empresa PJ COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 35.168.669/0001-71. 
OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de materiais (Bolsas de Colostomia) para o Centro 
de Saúde Mosenhor Valdemar e Unidades Basicas de Saúde da Familia. Valor Global: R$ 2.840,00 (dois 
mil oitocentos e quarenta reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação 142/2022,
devendo ser celebrado o contrato com a empresa PJ COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 24 de 
Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 142/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 142/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de materiais (Bolsas de 
Colostomia) para o Centro de Saúde Mosenhor Valdemar e Unidades Basicas de Saúde da Familia, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o
processo de Dispensa de Licitação, contratando a empresa PJ COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. Valor Global: R$ 2.840,00 (dois mil oitocentos 
e quarenta reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 24 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 142/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 142/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de materiais (Bolsas de 
Colostomia) para o Centro de Saúde Mosenhor Valdemar e Unidades Basicas de Saúde da Familia, e 
atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como 
base legal o Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa PJ COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. Valor Global: R$ 2.840,00 (dois mil oitocentos 
e quarenta reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 24 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 066-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: PJ Comércio de Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares EIRELI.
Objeto: Fornecimento de materiais (Bolsas de Colostomia) para o Centro de Saúde Mosenhor Valdemar 
e Unidades Basicas de Saúde da Familia.
Valor do contrato: R$ 2.840,00 (dois mil oitocentos e quarenta reais).
Data de Assinatura: 25 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 142/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo 
Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa WILSON B BRASILEIRO PRODUÇÕES, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 34.061.121/0001-65. OBJETO: Contratação de empresa 
para Prestação de serviços na realização de show musical do Cantor “Soró Silva” no dia 03 de Julho 
durante as comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município. Valor Global: R$ 35.000,00 (trinta e 
cinco mil reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 011/2022, devendo 
ser celebrado o contrato com a empresa WILSON B BRASILEIRO PRODUÇÕES. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2022, para Contratação de empresa para Prestação de 
serviços na realização de show musical do Cantor “Soró Silva” no dia 03 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação, 
contratando a empresa WILSON B BRASILEIRO PRODUÇÕES. Valor Global: R$ 35.000,00 (trinta e 
cinco mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2022, para Contratação de empresa para Prestação de 
serviços na realização de show musical do Cantor “Soró Silva” no dia 03 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, contratando a 
empresa WILSON B BRASILEIRO PRODUÇÕES. Valor Global: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 031-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Wilson B Brasileiro Produções.
Objeto: Prestação de serviços na realização de show musical do Cantor “Soró Silva” no dia 03 de Julho 
durante as comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município.
Valor do contrato: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Data de Assinatura: 05 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 011/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo 
Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa AB PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
E GRAVADORA - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 55.949.416/0001-42. 
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços na apresentação de show musical do 
Cantor “Amado Batista” no dia 04 de Julho durante as comemorações dos Festejos Juninos 2022 no 
Município. Valor Global: R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), constante do respectivo 
Processo de Inexigibilidade de Licitação 012/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa
AB PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E GRAVADORA - EIRELI. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, para Contratação de empresa para Prestação de 
serviços na apresentação de show musical do Cantor “Amado Batista” no dia 04 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação, 
contratando a empresa AB PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E GRAVADORA - EIRELI. Valor 
Global: R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, para Contratação de empresa para Prestação de 
serviços na apresentação de show musical do Cantor “Amado Batista” no dia 04 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, contratando a 
empresa AB PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E GRAVADORA - EIRELI. Valor Global: R$ 
182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 
de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 051-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: AB Promoções e Produções Artísticas e Gravadora - EIRELI.
Objeto: Prestação de serviços na apresentação de show musical do Cantor “Amado Batista” no dia 04 de 
Julho durante as comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município.
Valor do contrato: R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).
Data de Assinatura: 12 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 012/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo 
Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa LG PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 18.127.659/0001-79. OBJETO: Contratação de empresa 
para Prestação de serviços na apresentação de show musical do Cantor “Kevi Jonny” no dia 04 de Julho 
durante as comemorações dos Festejos Juninos 2022  no Município. Valor Global: R$ 83.000,00 (oitenta 
e três mil reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 010/2022, devendo 
ser celebrado o contrato com a empresa LG PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI. Jilvan Teixeira Ribeiro -
Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2022, para Contratação de empresa para Prestação de 
serviços na apresentação de show musical do Cantor “Kevi Jonny” no dia 04 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022  no Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de 
Licitação, contratando a empresa LG PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI. Valor Global: R$ 83.000,00 
(oitenta e três mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2022, para Contratação de empresa para Prestação de 
serviços na apresentação de show musical do Cantor “Kevi Jonny” no dia 04 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022  no Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria 
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
contratando a empresa LG PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI. Valor Global: R$ 83.000,00 (oitenta e três 
mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 04 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 050-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: LG Produções & Eventos EIRELI.
Objeto: Prestação de serviços na apresentação de show musical do Cantor “Kevi Jonny” no dia 04 de 
Julho durante as comemorações dos Festejos Juninos 2022  no Município.
Valor do contrato: R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais).
Data de Assinatura: 11 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 010/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo 
Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa ROBERTO LACERDA CABRAL PRODUÇÃO 
MUSICAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 13.589.332/0001-03. OBJETO:
Contratação de empresa para Prestação de serviços na realização de show musical do Cantor “Roberio 
dos Teclados” no dia 04 de Julho durante as comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município.
Valor Global: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade 
de Licitação 013/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa ROBERTO LACERDA 
CABRAL PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 19 de 
Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022, para Contratação de empresa para Prestação de 
serviços na realização de show musical do Cantor “Roberio dos Teclados” no dia 04 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação, 
contratando a empresa ROBERTO LACERDA CABRAL PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI. Valor Global: R$ 
28.000,00 (vinte e oito mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 19 de Maio de 
2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022, para Contratação de empresa para Prestação de 
serviços na realização de show musical do Cantor “Roberio dos Teclados” no dia 04 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, contratando a 
empresa ROBERTO LACERDA CABRAL PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI. Valor Global: R$ 28.000,00 
(vinte e oito mil reais). Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 19 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 057-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Roberto Lacerda Cabral Produção Musical EIRELI.
Objeto: Prestação de serviços na realização de show musical do Cantor “Roberio dos Teclados” no dia 
04 de Julho durante as comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município.
Valor do contrato: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
Data de Assinatura: 23 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 013/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo 
Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa EDERSON MICHEL DAMASCENA, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 45.264.673/0001-97. OBJETO: Contratação de empresa 
para Prestação de serviços na realização de show musical da Cantora “Robertinha” no dia 03 de Julho 
durante as comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município. Valor Global: R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 014/2022, devendo ser 
celebrado o contrato com a empresa EDERSON MICHEL DAMASCENA. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. Guajeru-Ba, 24 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022, para Contratação de empresa para Prestação de 
serviços na realização de show musical da Cantora “Robertinha” no dia 03 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação, 
contratando a empresa EDERSON MICHEL DAMASCENA. Valor Global: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 24 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2022

O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022, para Contratação de empresa para Prestação de 
serviços na realização de show musical da Cantora “Robertinha” no dia 03 de Julho durante as 
comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica 
e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, contratando a 
empresa EDERSON MICHEL DAMASCENA. Valor Global: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Jilvan Teixeira 
Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 24 de Maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 067-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba.
Contratada: Ederson Michel Damascena.
Objeto: Prestação de serviços na realização de show musical da Cantora “Robertinha” no dia 03 de Julho 
durante as comemorações dos Festejos Juninos 2022 no Município.
Valor do contrato: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Data de Assinatura: 25 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 014/2022.
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LEI MUNICIPAL Nº 325/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022.

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 192 DE 14 
DE MAIO DE 2012 REGIME JURÍDICO DOS 
SERVIDORES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições que são conferidas pelo art. 6º inc. II, art. 46 inc. I e 48 inc. VII da Lei Orgânica 
Municipal, encaminha a esta Câmara de Vereadores o projeto de Lei Complementar para 
que seja aprovado e sancionado:

Art. 1º Fica extinto o adicional por tempo de serviço previsto no art. 122 da Lei 
Municipal 192/2012, revogando-se os demais dispositivos legais e regulamentares que
dispõem sobre estas parcelas, respeitadas as situações constituídas até a data de entrada 
em vigor desta lei.

§ 1º. Os servidores que percebam adicional por tempo de serviço incorporarão em 
sua remuneração, na forma de Direito Pessoal, o valor absoluto destas parcelas a que 
fazem jus na data da publicação desta lei, cessando imediatamente qualquer contagem 
para fins de majoração do adicional, não sendo computada qualquer fração incompleta para 
fins de concessão da vantagem tratada no caput deste artigo.

§2º. Ficam vedadas as progressões e promoções ou mecanismos equivalentes de 
evolução funcional na carreira que sejam vinculados exclusivamente ao decurso do tempo 
de serviço.

§3º. A disposição prevista no caput deste artigo não impede a fixação ou 
manutenção de gratificação por tempo de serviço fixada em planos de carreiras de 
categorias específicas de servidores.

Art. 2º Fica incluído o art. 122-A na Lei Municipal 192/2012, de 14 de maio de 2012, 
conforme segue:

Art. 122-A Fica instituída a licença capacitação para os servidores públicos no 
âmbito do Poder Executivo do Município de Ibiassucê-BA, sendo permitido aos servidores, 
a cada quinquênio de efetivo exercício, afastar-se do exercício do cargo efetivo, por até 3 
(três) meses, a título de licença capacitação, com todos os direitos e vantagens de seu 
cargo efetivo.

§1º Os períodos para fins de computo da licença de que trata o caput deste artigo 
serão contados a partir da instituição da licença capacitação.

§2º Em caso de acumulação de cargos, a licença capacitação será concedida em 
relação a cada um deles simultânea ou separadamente, sendo sempre independente o 
cômputo do quinquênio em relação a cada um dos cargos.
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§3º O afastamento por motivo de licença capacitação é considerado como de 
efetivo exercício.

§4º O servidor, após a aquisição do direito a que se refere o caput deste artigo, 
pode requerer ao titular do órgão ou entidade o gozo da licença capacitação, desde 
comprovada a inscrição em cursos de capacitação que contenham os requisitos mínimos a 
serem definidos em norma complementar.

§5º A licença capacitação pode ser requerida para participação em cursos de curta 
duração e cumprimento dos créditos de programas de especialização de longa duração, 
tais como, pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado, desde que 
observados os requisitos previstos nesta Lei e em normas complementares.

§6º O curso deverá atender ao interesse da Administração sendo assim 
caracterizado quando o conteúdo do aprendizado a ser auferido em curso ou atividade de 
capacitação tenha relação com o cargo ou função ou lhe seja inerente.

§7º Em até 30 (trinta) dias contados do término da licença capacitação, o servidor 
deve demonstrar o seu usufruto condizente com a solicitação que motivou a concessão, 
apresentando documento comprobatório de conclusão ou frequência.

§3º Não será concedida a licença capacitação se houver o servidor, no quinquênio 
correspondente:

I - sofrido pena de suspensão ou de multa;

II - faltado ao serviço, salvo se abonada a falta;

III - gozado as licenças para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa 
da família e por motivo de afastamento do cônjuge, por prazo superior a 90 (noventa) dias, 
em cada caso;

IV – tiver aproveitamento considerado insatisfatório na Avaliação de Desempenho 
de acordo com a norma complementar.

Art. 3º- Ato próprio do Poder Executivo definirá regras complementares à 
aplicação desta Lei Complementar.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibiassucê,

Estado da Bahia, em 06 de junho de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Prates
Prefeito Municipal
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EDITAL DE COVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO  
CIPA 2022/2023

Ficam convocados todos os SERVIDORES desta Municipalidade para eleição 
dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de 
acordo com a Norma Regulamentadora NR 5 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, aprovada pela portaria Nº 08, de 23 de fevereiro de 1999. A eleição 
será realizada em escrutino secreto, no dia 20 de junho de 2022, início as 
08h00min nas dependências da Prefeitura. 

 Apresentaram – se e serão votados os seguintes candidatos:

1- ELMISSON DE JESUS SANTOS 
2- FABIO ALVES DA SILVA 
3- SOLANGE AGUIAR DA SILVA 
4- EVA CARVALHO DOS SANTOS 
5- SUZETE SOUZA FERREIRA RIBEIRO 
6- WANDERLEY GUIMARÃES SANTOS 
7- ARIEL BENTO DOS SANTOS 

Ibicoara, 14 de junho de 2022. 

__________________________               _________________________ 
      Assinatura do Presidente                                    Assinatura do Secretário 
      Henrique Martins Xavier                                        Cleiton da Silva Xavier 

________________________ 
Maciel Rodrigues dos Reis 

Técnico de Segurança do Trabalho 
MTE 0006310/BA 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 
CIPA 2022/2023

A Prefeitura Municipal de Ibicoara vem por meio deste ENCERRAR 
oficialmente as inscrições para os cargos de representantes, Titulares e 
Suplentes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA, gestão 
2022/2023.  

Ibicoara, 14 de junho de 2022. 

__________________________               _________________________ 
     Assinatura do Presidente                                       Assinatura do Secretário 
      Henrique Martins Xavier                                        Cleiton da Silva Xavier 

________________________ 
Maciel Rodrigues dos Reis 

Técnico de Segurança do Trabalho 
MTE 0006310/BA 
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Portarias
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ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003-05/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2022 

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras torna público, nos termos 
da Lei nº 10.520/2002, a ADJUDICAÇÃO da Tomada de Preços n° 003-05/2022 para Contratação 
de empresa para Pavimentação Asfáltica e Drenagem Superficial na Avenida Vieira de Melo, Rua 
Oldack Neves, Rua Bela Vista e Travessa Bela Vista, no Município de Malhada de Pedras, de 
acordo com o Convênio n° 102/2022, firmado entre o Município e a Companhia de Desenvolvimento 
Urbano do Estado da Bahia  CONDER, tendo como vencedora a seguinte empresa licitante: GVS 
Construtora e Engenharia Ltda. Valor Total: R$ 1.427.722,11 (um milhão, quatrocentos e vinte sete 
mil, setecentos e vinte e dois reais e onze centavos). 

Malhada de Pedras, 03 de junho de 2022. 

Stanislau Carlos dos Santos 
Presidente 

Josiane Gonçalves Santana 
Secretária 

Regina Santana Freitas Paca 
Membro 
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è	�	�	�/."�	./0	��	è	�	�	V/2W"0/�	2+	/1+W/	2W!	���)	_	���)	_	����	!	�	�"�i+.XY"	

!+.k�W./	+	[1/��V"1[+

!j �&������� )��&�� �&��

�"!V"�WXY"	

� _W0W/1

	��))�	���� ��./1̀"�	�"!V0+!+�[/1+�	�	�+21+W1" b �&��'���� �&)� �&��

��� !" 	��	���� �X"	./�)�			'&�	/	��&)	!! è �&)������ (&(� �&('
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��� !" 	���(	���� �"3 12"	3Y!X25"42	X̂1 3 �#������� (�#�� �#(�

��� !" 	�������,	������ )'���	
�	��
'���	
�	��#	���
���#	�'���#	���	��	*	�&	��#	����	

��'�	$���	���
���

'� �#������� �#�� �#��

��� !" 	�����(,(	������ ������
��	�'	)��)����	��
��'����	f�������g � �#�,����� �(#�, �#&�

��� !" 	����(���	������ �������	
�	�)��� � �#�,����� ��#�& �#,�

��	�.!	��	/0 �#�� ��	/0 �#�� ��	1"!	��	/0 �#�(

23"4	5"	)
�	/0 �#�� (#��

6789:;	<= H?@@@@@@@ ABCDE	FE:8G	<= h?JH

	H;K;>;K;i	 LMNOPEQ89RE SCTRBODUE V9N 6789:; W8GEB	V9O: FE:8G

�"!X"�YZ[" 	����	���� ) 1\2	5.	4.5 Z["	1 4]2	5.	X̂1	4_̀Y5"	�"35â.3#	!244"!#	5Yb!	/	�&	c	��!!  � �#������� �#&� �#&�
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��� !" 	����	���� � �,-"	�T!S.)�	SW,	/TYT0"	S�	)�Y"["	S/T!-/T"$	0T-!	*���	]		#�!!  � �$������� ��$�( ��$�(

��� !" 	���(	���� �". ,-"	.T!S-0"/-	SW, . �$�&����� (�$�� ($�#

��� !" 	�����(&(	������ ������
��	�'	%��%����	��
��'����	a�������b � �$�(����� �($�& �$�(

��� !" 	����(���	������ �������	
�	�%��� � �$�(����� ��$�# �$��

��	�)!	��	*+ ($�� ��	*+ #$�( ��	,"!	��	*+ ��$#(

-."/	0"	%
�	*+ ��$#� ##$&�

123456	78 E:;;;;;;; <=>?@	A@53B	78 99:c;

	E6F6D6D6d	 GHIJK@L34M@ N>OM=J?P@ Q4I 123456 R3B@=	Q4J5 A@53B

�"!S"�TUV" 	�(��	���� � �UV"	�T!S.)�	)!	SW,	/XYT0"	,�	-�eT�$	S-/-	)�Y"["	S/T!Z/T"$	0T\!	*	���	]	

���!!

 � �$������� #�$�� #�$��

�"!S"�TUV"	

� ]T.T-/

	��##�	���� ��,-/Y"�	�"!S.)!)�[-/)�	�	��,-�-0"/ ^ �$�(����� �$## �$(�

�"!S"�TUV"	

� ]T.T-/

	��#�&	���� ��,-/Y"�	�"!S.)!)�[-/)�	�	�)/W)�[) ^ �$�(����� �$(� �$((

��� !" 	����	���� �-�[-	. f/T_T,-�[)	S�		SW,	g) Ỳ �$�(&���� (�$(� �$��
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	K<L<@<?	 MXYZ[GO9:\G ]Ê\DZF_G Q:Y 789:;< 9̀IGD	Q:Z; HG;9I

�"!a"�+*b" 	#�#��	������ ��6�	
�	��6��	c��de��	�����
�,	�,-	��f,	����������	�,.��,�	g,	
����	����h����	���������	�	c�����������	�	�������ij��	
�c������-

� �,������� -,�� -,��

�"!a"�+*b"	
� (+4+$%

	�����	������ �hd�����	
�	�����������	���	��������	�������������� � �,������� ��,-� �,--

�"!a"�+*b"	
� (+4+$%

	���.�	������ �����������	���	��������	�������������� � �,������� �-,�- �,�-

��� !" 	��������	������ ��6�	
�	��6��,	c��d���,	������	�	�h	-,	��������	��	����,	
���������	6kc�6,	��6���h��	������,	���������	6kc�6,	�	
���
h���,	�,.��	g,	�����	�������	�,-	���

� �,�#����� �,�# �,�-

��� !" 	��������	������ c���	��������	�
����	���������,	h��	���	�-�	,	��	����	
�	�#	
��	d	-	�

h� �,��#���� �,�� �,��

��	�)!	��	12 �,�- ��	12 �,�# ��	3"!	��	12 �,��
$4"%	5"	6
�	12 �,�� .,#�

789:;<	=> @lKAVBBBBBB CDEFG	HG;9I	=> ?<LWWAKK
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	���	���� � _0	U020	,1,Z2"3 Z"	3,	U_/	2ùV3"	2"�/r_,1&	3Vv!	-	�'!!	$���c%  � �&������� �&(� �&��

�"!U"�VWX"	

� bV1V02
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, nos termos do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico exarado, vem formalizar 
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: 
MARINELIO BATISTA ALVES 05587284565, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Travessa 4 
Antonio Fautino, nº 90, Santo Antonio, Caetité - BA, CEP: 46.400-000, inscrita no CNPJ sob n° 
43.375.209/0001-42. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de formação 
continuada de professores do município de Malhada de Pedras - BA, no Valor Global de R$ 15.750,00 
(quinze mil setecentos e cinquenta reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação Nº 
004-06/2022. Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras/BA, 03 de Junho de 
2022 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-06/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a Dispensa de Licitação Nº 004-06/2022,
para: Contratação de empresa especializada para realização de formação continuada de professores do 
município de Malhada de Pedras - BA, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão 
Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a Empresa 
MARINELIO BATISTA ALVES 05587284565. Valor Global: R$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta 
reais). Carlos Roberto Santos da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 03 de Junho de 2022. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2022 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras / BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-
06/2022, para: Contratação de empresa especializada para realização de formação continuada de 
professores do município de Malhada de Pedras - BA, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da 
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, AUTORIZA a 
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando MARINELIO BATISTA ALVES 
05587284565. Valor Global: R$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais). Carlos Roberto Santos 
da Silva, Prefeito Municipal. Malhada de Pedras / BA, 03 de Junho de 2022. 

RESUMO DO CONTRATO Nº 004-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras / BA 
Contratada: MARINELIO BATISTA ALVES 05587284565  CNPJ: 43.375.209/0001-42 
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de formação continuada de professores do 
município de Malhada de Pedras - BA. 
Valor do contrato: R$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais)
Data de Assinatura: 03 de Junho de 2022 
Vigência: 03 (três) meses. 
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação Nº 004-06/2022. 
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Portaria nº 26 de 14 de Junho de 2022 

Dispõe sobre Licença 
Prêmio a Servidora 
Pública Municipal Iraci 
Andrade Bernardes 
Oliveira, conforme 
adiante se especifica. 

O Prefeito do Município de Malhada de Pedras, Estado da Bahia,
no uso das atribuições legais, 

   RESOLVE:

  Art. 1º Conceder Licença Prêmio a Servidora Pública Municipal IRACI 
ANDRADE BERNARDES OLIVEIRA, concursada no cargo de Agente 
Comunitária de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período 
de 03 (três) meses, com início em 20/06/2022 e término em 20/09/2022. 

 .  

  Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

              

Gabinete do prefeito municipal de Malhada de Pedras, Estado da Bahia, 
em 14 de junho de  2022. 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 012-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras 
Contratada: Fernando Dutra Rocha ME – CNPJ: 21.873.595/0001-60 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de itens de vidraçaria, portas, janelas e acessórios de 
acordo com a demanda do Município. 
Valor do contrato: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) 
Data de Assinatura: 01 de junho de 2022 
Vigência: até 31 de dezembro de 2022 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 010-05/2022 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012.1-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras. Fundo Municipal de Saúde 
Contratada: Fernando Dutra Rocha ME – CNPJ: 21.873.595/0001-60 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de itens de vidraçaria, portas, janelas e acessórios de 
acordo com a demanda do Município. 
Valor do contrato: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) 
Data de Assinatura: 01 de junho de 2022 
Vigência: até 31 de dezembro de 2022 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 010-05/2022 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012.2-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras. Fundo Municipal de Educação 
Contratada: Fernando Dutra Rocha ME – CNPJ: 21.873.595/0001-60 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de itens de vidraçaria, portas, janelas e acessórios de 
acordo com a demanda do Município. 
Valor do contrato: R$ 203.975,26 (duzentos e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis 
centavos) 
Data de Assinatura: 01 de junho de 2022 
Vigência: até 31 de dezembro de 2022 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 010-05/2022 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012.3-06/2022 

Contratante: Município de Malhada de Pedras. Fundo Municipal de Desenvolvimento Social 
Contratada: Fernando Dutra Rocha ME – CNPJ: 21.873.595/0001-60 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de itens de vidraçaria, portas, janelas e acessórios de 
acordo com a demanda do Município. 
Valor do contrato: R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
Data de Assinatura: 01 de junho de 2022 
Vigência: até 31 de dezembro de 2022 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 010-05/2022 
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