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ERRATA 

 

A Câmara Municipal de Brumado informa que na edição de nº 917 do Diário Oficial do 

Poder Legislativo, publicada em 18/11/2019, por equívoco, foram digitados alguns dados 

incorretos, que serão retificados abaixo: 

 

Onde se lê: 

 

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC1, da Resolução n.º 18/2011, 

de 12 de dezembro de 2011, com uma gratificação por Condição Especial de Trabalho para Cargos em Comissão - CETCC, 

no percentual de 50% (cinquenta por cento). 

 

Leia-se: 

 

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC1, da Resolução 

n.º 18/2011, de 12 de dezembro de 2011.  

 

Segue abaixo na íntegra material retificado: 

 

 

PORTARIA Nº 081/2019, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, 
na forma a seguir indicada. 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da Bahia, no uso das atribuições 

legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 

1.555/2008, 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º - Nomear a Sr. IGOR SILVA LUZ MEIRA , brasileiro, Advogado, inscrito na OAB/BA sob o n° 52.609, com Cédula de 

Identidade n.º 15685659-09, SSP/BA e CPF/MF sob o n.º 057.412.725-92, para exercer o cargo de provimento em 

comissão de Assessor Jurídico, a partir do dia 18 de novembro de 2019. 

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC1, da Resolução n.º 18/2011, 

de 12 de dezembro de 2011.  

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de 

adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional 

do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 18 de novembro de 

2019. 

 

 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 

Presidente da Câmara Municipal de Brumado 
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PREGÃO PRESENCIAL  Nº 031/2019 
DESERTA 

 

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 005, de 09 de 
janeiro de 2012, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 torna público resultado da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 031/2019, para Aquisição de Madeira para 
atender a necessidade das Secretarias Municipais do Município de Caraíbas – BA, que foi 
DESERTA , ou seja, nenhuma empresa compareceu ao certame do que estava marcado para 
o dia 10/09/2019 às 08:30h na Sede da Prefeitura situada à Praça Luís Eduardo Magalhães, 
nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia. Informações na Sede da Prefeitura. Caraíbas-

Ba, 10/09/2019. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal. 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 034/2019 
DESERTA 

 

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 005, de 09 de 
janeiro de 2012, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 torna público resultado da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 034/2019 do tipo menor preço Global, para 
Registro de Preços para Aquisição de Usinagem e fornecimento de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente CBUQ em atendimento as necessidades do Município de Caraíbas-Ba, 
que foi DESERTA , ou seja, nenhuma empresa compareceu ao certame do que estava 
marcado para o dia 24/09/2019 às 9:30h na Sede da Prefeitura situada à Praça Luís Eduardo 
Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia. Informações na Sede da Prefeitura. 

Caraíbas-Ba, 24/09/2019. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal. 
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PREGÃO PRESENCIAL  Nº 043/2019 
DESERTA 

 

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 005, de 09 de 
janeiro de 2012, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 torna público resultado da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 043/2019, para Aquisição de Madeira para 
atender a necessidade das Secretarias Municipais do Município de Caraíbas – BA, que foi 
DESERTA , ou seja, nenhuma empresa compareceu ao certame do que estava marcado para 
o dia 14/10/2019 às 09:30h na Sede da Prefeitura situada à Praça Luís Eduardo Magalhães, 
nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia. Informações na Sede da Prefeitura. Caraíbas-

Ba, 14/10/2019. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 039/2019 
DESERTA 

 

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 005, de 09 
de janeiro de 2012, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 torna público resultado da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 039/2019 do tipo menor preço Global, para 
Registro de Preços para Aquisição de Usinagem e fornecimento de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente CBUQ em atendimento as necessidades do Município de Caraíbas-Ba, 
que foi DESERTA , ou seja, nenhuma empresa compareceu ao certame do que estava 
marcado para o dia 10/10/2019 às 8:00h na Sede da Prefeitura situada à Praça Luís 
Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia. Informações na Sede da 
Prefeitura. Caraíbas-Ba, 10/10/2019. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal. 

 

 

19 de Novembro de 2019
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PREGÃO PRESENCIAL  Nº 046/2019 
DESERTA 

 

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 005, de 09 de 
janeiro de 2012, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 torna público resultado da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 046/2019, para Aquisição de Madeira para 
atender a necessidade das Secretarias Municipais do Município de Caraíbas – BA, que foi 
DESERTA , ou seja, nenhuma empresa compareceu ao certame do que estava marcado para 
o dia 05/11/2019 às 10:30h na Sede da Prefeitura situada à Praça Luís Eduardo Magalhães, 
nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia. Informações na Sede da Prefeitura. Caraíbas-
Ba, 05/11/2019. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal. 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 047/2019 
DESERTA 

 

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 005, de 09 
de janeiro de 2012, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 torna público resultado da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 047/2019 do tipo menor preço Global, para 
Registro de Preços para Aquisição de Usinagem e fornecimento de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente CBUQ em atendimento as necessidades do Município de Caraíbas-Ba, 
que foi DESERTA , ou seja, nenhuma empresa compareceu ao certame do que estava 
marcado para o dia 05/11//2019 às 11:30h na Sede da Prefeitura situada à Praça Luís 
Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia. Informações na Sede da 
Prefeitura. Caraíbas-Ba, 05/11/2019. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal. 
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CONTRATO DL Nº  058-10/2019 
 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-
BA E A EMPRESA NAELSON BRITO 
MARINHO 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 do outro lado a empresa NAELSON BRITO MARINHO, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.867.426/0001-23 com sede na Av. Tiradentes  
435 Centro -Anagé Ba, representada neste ato por Naelson Brito Marinho, brasileiro, com 
cadastro no CPF nº 256.275.228-79 e RG 0795767021, residente e domiciliado na cidade de 
Anagé, Bahia, doravante denominada CONTRATADA , com base nos termos da Lei nº 8.666/93 
com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 277/2019, 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 o Prestação de Serviços com 
Maquina Retro Escavadeira na Ampliação Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais do 
Município de Caraíbas, conforme especificações constantes no Processo de Dispensa de 
Licitação nº277/2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é 
de Prestação de Serviços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento : O valor deste contrato é de R$ 
12.150,00 (Doze Mil Cento e Cinquenta Reais), sendo o valor de R$ 135,00 (Cento e trinta e 
Cinco Reais) da hora trabalhada, a serem pagos após o devida execução do serviço, que 
ocorrerá conforme necessidades da contratante. 
 

19 de Novembro de 2019
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Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, 
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para 
a prestação de serviços ora contratada. Exceto os gastos com abastecimento de combustível, 
que ocorrerá por conta da contratante. 
 
CLÁUSULA QUARTA  - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até (03 
(Três) meses, contado a partir da data de assinatura do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA  - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento 
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada: 
 
Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Publicos  
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos 
Programa/Atividade:  2015 – Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos- Infra 
Estrutura e Serv. Publicos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica  
Fonte de Recurso: 000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 
Fonte de Recurso: 094200 - ROYALTIES/COMP.FINANC.EXPL. DE REC. MINERAIS 
 
 
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 pela Contratada 
poderão ser objeto de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da 
garantia, se houver, ou ainda, judicialmente, servindo o instrumento da contratação como 
título executivo extrajudicial. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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CLÁUSULA OITAVA  - Da taxa de cambio: Não se aplica. 
 
CLÁUSULA NONA- Vinculação ao Processo de Dispensa de Licitação: Integram o presente 
Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação 
nº277/2019, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 
8.666/93, inclusive nos casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - 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. 

d) 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. 

 
 
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) Manter os veículos, equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho da Prestação dos 

Serviços em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção necessárias à execução dos serviços; 
e) Usar todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados 

pela Fiscalização; 
f) Comunicar à Secretaria Municipal responsável, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique durante a execução dos serviços.  
g)  Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo e ao Condutor 

(motorista); 

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

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

j) 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; 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
refere-se ao processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 277/2019, processada com base no 
Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Não haverá reajuste. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o 
Sr. Edson Santos Lenares , Secretário Municipal de Administração, como representante da 
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - 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, 03 de Outubro de 2019. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Jones Coelho Dias 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 

_________________________________ 
NAELSON BRITO MARINHO  

Empresa Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. __________________________ 

Nome: 
CPF: 

 
2. __________________________ 

Nome: 
CPF:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20

19 de Novembro de 2019



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 14

 

CONTRATO DL Nº 059-10/2019 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA 
E A EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA 
OS 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 do outro lado a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA , pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.003.823/0001-82, com sede na Av. Antonio Carlos Magalhães  
Edf Profis. Center 2501ZV sala 1011 BROTAS / SALVADOR/ BA  , representada neste ato por Flavio Mendes 
Oliveira, brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 752435124, expedida pela SSP/BA e cadastro 
no CPF nº 990.506.335-87, residente e domiciliado na Rua João José Rescala, 199, Ed. IKE D, Apto. 501, Imbuí 
- Salvador - Ba, doravante denominada CONTRATADA , com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 278/2019, 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 Concessão de Licença 
de Uso dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Administrativa (Sistema WEB de Recursos Humanos 
e Folha de Pagamento e Portal do Servidor), bem como dos serviços de Treinamento quando necessário, 
Suporte Técnico, Manutenção Preventiva e Corretiva, Visita Técnica, Atualização, Customização, 
Parametrização de Dados, conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de LIcitação l nº 
278/2019. 
 
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$ 2.400,00 (Dois mil e 
quatrocentos reais), a serem pagos de forma parcelada, em até 03 parcelas mensais de R$ 800,00(Oitocentos 
reais) cada,  devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e Recibo, após devidamente 
atestado a prestação dos serviços pela Secretaria Responsável. 
 

a) A Contratante pagará a Contratada pelos serviços de suporte e manutenção técnica dos sistemas 
mensalmente em até 30 dias após a apresentação da Nota Fiscal/fatura correspondente, devidamente 
aceita e atestada pelo órgão competente, a partir do primeiro mês após a conclusão da implantação. 

b) Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente das definidas neste Contrato e no 
Termo de Referência parte integrante deste contrato.  

c) A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; Os pagamentos serão efetuados 
nas modalidades “ordem de pagamento bancária” ou “duplicata em carteira”, devendo a adjudicatária 
indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente.  

d) Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação da comprovação de Regularidade 
Fiscal e Trabalhista; 
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e) É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços; 
f) Das notas fiscais/faturas deverão constar, além dos preços da proposta aceita, o n.º da agência 

bancária, o nome do banco e número da conta da empresa, n.º processo e n.º do contrato.  
g) Obriga-se a Contratada, nos termos do art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93, manter durante a 

execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação. 

h) Ocorrendo erros na Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas à Contratada para correção, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da 
nova Nota Fiscal/Fatura. 

i) Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos: 
i. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o 

Contratante; 
ii. Inadimplência das obrigações da Contratada para com o Município, por conta do estabelecido no 

Contrato; 
iii. Não execução dos serviços nas condições estabelecidas no contrato; 
iv. Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas.  

 
j) Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou 

obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção. 
 

CLÁUSULA QUARTA  - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 03 (Três) 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. 
 
§ 1º. No preço já estão inclusos todos os custos e despesas, taxas impostos, transporte e outros relacionados 
a execução do objeto deste Contrato.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA  - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato 
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada: 
 
Unidade Orçamentária: 03004 - Secretaria Municipal de Administração 
Programa/Atividade : 2012 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Administração 
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 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
7.1 - A solução integrada deverá ser instalada pela contratada, após a assinatura do termo de contrato, 
observado o prazo de instalação informado na proposta e o disposto no Termo de Referência do Edital, parte 
integrante deste contrato, sendo certo que todas as despesas necessárias correrão exclusivamente por conta 
da contratada.  
 
7.2 - Todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto do termo de contrato correrão 
exclusivamente por conta da contratada, inclusive aquelas relacionadas com os programas em si, os serviços 
de instalação, funcionamento, conversão total de dados, apresentação, treinamento de pessoal, além dos 
deslocamentos, diárias, estadias, e, custo com pessoal para atendimentos técnicos “in-loco”, quando 
requisitado pela Prefeitura.  
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7.2.1- Por questão de segurança e para facilitar a participação dos usuários, a Prefeitura disponibilizará à 
contratada local e estrutura necessária para realização dos treinamentos, sendo disponibilizados 
computadores, mesas e cadeiras para acomodação dos usuários.  
 
7.3 - No caso de necessidade de atendimento in-loco, a Prefeitura notificará a contratada que terá o prazo 
máximo de 12 (doze) horas para resolução do problema identificado. Em caso de necessidade de 
deslocamentos, hospedagem e alimentação dos técnicos, as despesas correrão exclusivamente por conta da 
contratada, devendo tais custos estar previstos no valor ofertado da manutenção mensal.  
 
7.4 - Imediatamente após a assinatura do termo de contrato, a contratada deverá dar início aos trabalhos de 
implantação da solução integrada e conversão dos dados contidos atualmente em uso pela Prefeitura. O prazo 
máximo para que a solução integrada esteja totalmente implantada e plenamente operante em todas suas 
funções, e, com todos os dados convertidos, não poderá ser superior a 20 (vinte) dias, contados da data da 
assinatura do termo de contrato.  
 
7.5 - Depois de implantado a solução integrada e convertido os dados, a empresa contratada deverá realizar a 
apresentação oficial da nova solução aos usuários e técnicos da Prefeitura, visando apurar o efetivo 
atendimento de todas as condições exigidas pelo edital, e, o funcionamento pleno para todas as áreas licitadas. 
 
7.5.1 - Constatadas irregularidades no funcionamento da solução integrada, a Prefeitura poderá determinar à 
contratada a correção da falha, devendo a nova solução ser adequada inteiramente ao solicitado, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
7.5.1.1 - No caso de recusa da empresa em corrigir o problema, na reincidência, ou mesmo em caso de 
ultrapassado o prazo concedido, a Prefeitura poderá, com fundamento nos artigos 77, e 78, I, II, III, IV, V, VII, 
e, VIII da Lei n° 8.666/93, determinar a rescisão unilateral do contrato, e aplicar à contratada as penalidades 
legais definidas neste edital.  
 
7.5.2 - Estando integralmente de acordo, a solução integrada deverá entrar em operação, somente após a data 
de emissão da ordem de serviços pela Prefeitura.  
 
7.5.4 - Será acrescido a vigência do contrato o período de implantação da solução integrada. 
 
7.6 - São obrigações da contratada, além daquelas implícitas nas cláusulas do edital, anexos e termo de 
contrato:  
 
7.6.1 - Implantar a nova solução integrada, objeto desse contrato, de acordo com as melhores técnicas e com 
pessoal capacitado e nos prazos estipulados. 
 
7.6.2 - Manter o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos, a par do andamento do 
projeto, prestando-lhe todas as informações necessárias.  
 
7.6.3 - Corrigir eventuais problemas de funcionamento da solução integrada.  
 
7.6.4 - Caso necessite, ministrar palestras e treinamento ao pessoal da CONTRATANTE, por ocasião da entrega 
da solução integrada.  
 
7.6.5 - Prestar manutenção a solução integrada. 
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7.6.6 - Na expiração contratual, fornecer à CONTRATANTE, cópias dos arquivos atualizados, os quais se 
destinarão à conversão para outro programa que venha a ser contratado.  
 
7.6.7 - O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições expressadas no edital, anexos e termo de contrato. 
 
7.6.8 - Manter sigilo absoluto das informações processadas.  
 
7.7 - A CONTRATADA obrigar-se a desenvolver os serviços objeto deste contrato sempre em regime de 
entendimento com a Fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento 
do contrato. 
 
7.8 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da Fiscalização deverão ser solicitadas 
aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis. 
 
7.9 - O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA no interesse do 
cumprimento do contrato, cabendo esse ônus à CONTRATADA. 
 
7.10 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais da 
execução do contrato.  
 
7.11 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato. 
 
7.12 - Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção no local dos serviços, em qualquer dia 
e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 
 
7.13 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
 
7.14 - A empresa vencedora deverá executar os serviços conforme estabelecido no Termo de Referência parte 
integrante deste contrato.  
 
7.15 - O órgão requerente não será obrigado a usar o quantitativo total estimado dos serviços, podendo assim, 
haver variação a menor ou a maior dos quantitativos, nos limites permitidos por lei. 
 
7.16 - O objeto da presente lserá recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e perfeito 
funcionamento do mesmo, e conseqüente aceitação.  
 
 
7.18 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado;  
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b) se disser respeito à diferença no funcionamento, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
8.1 - Compete ao Contratante. 
 
I - fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução do Contrato.  
II - notificar á Contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 
prestação de serviços Contratados.  
III - efetuar os pagamentos devidos á Contratada, na forma estabelecida na cláusula sexta deste Contrato.  
IV - providenciar as inspeções da execução dos serviços a serem executados pela Contratada.  
 
8.2 - Compete à Contratada: 
 
8.1 - A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços, que 
deverão ser efetuados de acordo com o estabelecido no Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas e a legislação em vigor. 
 
8.2 - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir, 
sejam elas resultantes de atos e seus propostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou 
ajustadas na execução dos serviços. 
 
8.3 - A eventual aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar 
posteriormente, circunstâncias em que as despesas de correção ou modificação correrão por conta exclusiva 
da CONTRATADA. 
 
8.4 - A CONTRATADA deverá executar por sua conta o controle tecnológico bem como os ensaios, testes, 
laudos e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, para atestar a qualidade e as características 
dos materiais utilizados e dos serviços executados. 
 
8.5 - A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho, 
devendo exigir de seus funcionários o uso de uniformes e de equipamentos de proteção individual. 
 
8.6 - Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
8.7 - compete ainda a contratada: 
I - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados, decorrentes do 
cumprimento deste contrato;  
II - não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia expressa anuência do 
contratante; 
III - atender satisfatoriamente em consonância com as regras contratuais;  
IV - executar o serviço conforme proposto pelo contratante durante o prazo de vigência;  
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V - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
IV - Executar e fornecer fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços devidos, bem como 
executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução dos 
serviços; 
VII - Prestar os serviços sem qualquer ônus adicional para o Contratante;  
VIII - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por empregados, representantes ou 
prepostos, direto ou indiretamente, inclusive os decorrentes de serviços com vícios ou defeitos, durante os 
prazos de validade da garantia dos serviços;  
IX - Atender com prioridade as solicitações da Contratante, para execução dos serviços;  
X - Comunicar de imediato e por escrito qualquer tipo de irregularidade que possa ocorrer durante a vigência 
deste contrato; 
XI - Utilizar pessoal próprio ou credenciado, responsabilizando-se por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
 
9.1 - Pela inexecução total ou parcial da execução dos serviços ou qualquer inadimplência contratual, a 
Administração Municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA  as seguintes sanções: 
 
I - Advertência;  
 
II - Multas, nos seguintes casos e percentuais: 
 
a) Por atraso injustificado na execução do  contrato em até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao 
dia sobre o valor total contratado; 
 
b) Por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o 
valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual; 
 

c) Recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviço, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta; 

 
d) Por inexecução total ou parcial injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do mesmo 
ou sobre a parcela não executada, respectivamente; 
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:  
 
a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, superior 
a 31 (trinta e um) dias: até 01 (um) ano; 
 
b) por recusa do adjudicatário em assinar/receber, o Contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 03 (três) anos; 
 
c) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento: 
até 04 (quatro) anos;  
 
IV - 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  
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será concedida sempre que a CONTRATADA  ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
9.2 - Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, a Administração Municipal poderá 
promover a rescisão parcial ou total do mesmo. 
 
9.3 - A CONTRATADA  não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos resultar de 
força maior devidamente comprovada, ou de instruções da Administração Municipal. 
 
9.4 - As multas previstas no inciso II do item 9.1, serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 
cobradas judicialmente, se for o caso. 
 
9.5 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 9.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 
II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA,  no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
9.6 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da natureza 
da gravidade da falta cometida. 
 
9.7 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em 
função da natureza e da gravidade da falta cometida.  
 
9.8 - Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA. 
 
9.9 - A sanção prevista no inciso IV do item 9.1 é da competência do Secretário Municipal de Administração, 
facultada a defesa da CONTRATADA  no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 
 
9.10 - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação das penalidades previstas neste contrato, bem 
como da rescisão, serão cabíveis: 
 
I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de:  
a) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art.79 da Lei 8.666/93; 
 
b) Aplicação das penas de advertência de suspensão temporária ou de multa;  
 
II - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o contrato, de 
que não caiba recurso hierárquico; 
 
III - Pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal de Administração, na hipótese do inciso IV 
do item 9.1, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 
9.11 - A intimação dos atos referidos no inciso I, alínea “a”, do item 9.10, será feita mediante publicação no 
órgão de imprensa em que se publicam os atos Municipais. 
 
9.12 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contado o recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
9.13 - O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação, será publicado 
no órgão de imprensa em que se publicam os atos Municipais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1. O Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer indenização nos seguintes casos: 
 
a) Inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as conseqüências contratuais e as previstas em lei;  
b) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  
c) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como a de seus superiores;  
d) atraso injustificado na execução; 
e) decretação de falência ou dissolução da sociedade;                                                                                                                         
f) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela 
máxima autoridade da esfera Administrativa a que está subordinado o Contratante e exaradas no processo 
Administrativo a que se refere o Contrato;                                                                                                                                             
g) a rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o estabelecido nos artigos 79 e 
80 da Lei nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS 
 
11.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 
12.1. A execução do presente Contrato será acompanhada / fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Caraíbas-
Ba nos termos do Artigo 67º da n.º 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços contratados. 
 
12.2. A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba designarão formalmente o servidor ou servidores para 
acompanhamento da execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS  
 
13.1. Em função da natureza do objeto contratado, fica dispensada a realização de garantia para o presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
 
14.1. Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto Flavio Mendes Oliveira, brasileiro, 
empresário, com registro de identidade nº 752435124, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 
990.506.335-87, residente e domiciliado na Rua João José Rescala, 199, Ed. IKE D, Apto. 501, Imbuí - Salvador 
- Ba. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO       
 
15.1. Caberá ao Município a publicação do extrato deste Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÃOES CONTRATUAIS 
 
16.1 - O valor do contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas nos seguintes casos: 
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16.1.1 - Unilateralmente pela Administração: 
 
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 
b) Quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º 
do artigo 65 da Lei nº 8.666/93; 

 
16.1.2 - Por acordo entre as partes: 
 
a) Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro 
fixado sem a correspondente contraprestação da execução dos serviços.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
Dispensa de Licitação nº 278/2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sr. Edson dos 
Santos Lenares, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caraíbas-Ba, para dirimir qualquer dúvida. 
 
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas. 
 

Caraíbas-Ba,11 de Outubro de 2019. 
 
 

_______________________________ 
Jones Coelho Dias 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

___________________________________ 
 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA  

Empresa Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. ___________________________ 

Nome: 
CPF: 

 
2. ___________________________ 

Nome: 
CPF:  
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CONTRATO DL Nº 060-10/2019 
 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 
MASSA ASFÁLTICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS-
BA E A ADJB ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA , NOS SEGUINTES TERMOS: 
 

 
O MUNICIPIO DE CARAÍBAS - ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público,   CNPJ nº 
16.418.766/0001-20, com sede à na Praça Luis Eduardo Magalhães, 245, Centro, Caraíbas-Bahia, 
neste ato representada pelo Prefeito, Senhor, JONES COELHO DIAS, brasileiro, casado, portador 
da Cédula de identidade RG nº 1286925533, SSP/BA, inscrito no CPF nº 012.033.165-50, 
doravante denominado CONTRATANTE  e a EMPRESA ADJB ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, 
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 14.078.476/0001-50, com sede na R. Rio 
Agua Fria 200, Loteamento Itamarat, Candeias - Vitória da Conquista - Bahia, neste ato 
representada na forma de lei pelo Sr Ahilton Correia Santos , brasileiro, portador do RG 
01.257.669-71 SSPBA, inscrito no CPF 135.557.905-87, residente e domiciliado na R. Rio Agua Fria 
200, Loteamento Itamarat, Candeias - Vitória da Conquista - Bahia, aqui denominada 
CONTRATADA , com base no Processo Administrativo nº 230/2019, Dispensa de Licitação nº 
279/2019, Art.. 24, inciso V, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente 
contrato, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
 
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente contrato é o Fornecimento fracionado de até 900 (novecentas) 
toneladas de Massa Asfáltica  (Usinagem e fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente CBUQ) , para Manutenção e/ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica (tapa buraco) 
em Avenidas, Praças, Rodovias e Ruas do Município de Caraíbas-Ba . 

  
§ 1º Em ocorrendo necessidade de manutenção preventiva ou reparo asfáltico, decorrentes de 
problemas técnicos, operacionais, mecânicos, funcionais ou por caso fortuito ou força maior, a 
Contratada ficará isenta da obrigação de prestação dos serviços de usinagem em favor da 
Contratante, até a efetiva resolução da manutenção ou reparo; 

§ 2º A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões no 
fornecimento de material, objeto deste contrato, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado, conforme atg. 65, da Lei 8.666/93, com alterações da Lei 8.883/94. 
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2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

2.1 Para todo e qualquer efeito jurídico, constituem partes integrantes e indissociáveis do 
presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:  

a) Processo Administrativo 230/2019 - Dispensa de Licitação 279/2019.  

b) Proposta Comercial da Contratada.  

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 O valor total estimado é de R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais) , sendo o 
pagamento conforme as quantidades solicitadas pelo setor componente. 

§ 1º Em decorrência da vigência de novas bases da politica monetária do país, a partir de 1º de 
julho de 1994, com a implantação da atual moeda - REAL (R$) - a ocorrência de qualquer 
reajustamento de preços estará condicionada á eventualidade de virem a ser editadas, e passagem 
a viger, dispositivos legais específicos;  

§ 2º - Nos preços ofertados na proposta do contrato já estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes da aquisição, seguros, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direto ou 
indiretamente, impliquem ou venha implicar no fiel cumprimento deste instrumento;  

§ 3º O pagamento será efetuado após a entrega, em até 10 (dez) dias após o recebimento das 
quantidades solicitadas da massa asfáltica tipo quente (CBUQ), mediante a apresentação da Nota 
de Fatura em conformidade com as solicitações emitidas pela Secretaria Municipal de Obras.  

§ 4º Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal, o documento será 
devolvido imediatamente para substituição e ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de 
tempo não será considerado para o efeito de qualquer reajuste ou atualização de valor contratual.  

§ 5º A Contratada somente poderá emitir a Nota Fiscal/Fatura, após a apresentação de toda a 
comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista, que deverá vir em anexo ao documento fiscal. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

O investimento para a aquisição dos produtos, objeto desta licitação, ocorrerá da seguinte 
receita: 
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Unidade Orçamentária/órgão: 0306 - Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos 
Programa/Atividade:  1004 – Construção e manutenção de vias e praças Municipais 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
 
Programa/Atividade:  2016 – Ação de Infra Estrutura - Cide 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
 
Programa/Atividade:  2015 – Manutenções de Serviços Técnicos Administrativos – Infra estrutura 
e serviços públicos. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
 
 
5 - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA 

5.1 O prazo de entrega será da data da assinatura do contrato até 31/12/2019; 

5.2 A entrega será e acordo com as necessidades (solicitação) da Secretaria de Obras do 
munícipio de Caraíbas;  

5.3 A contratante ficará encarregada do transporte do material (Massa Asfáltica tipo Quente - 
CBUQ) no local de distribuição da contratada. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da paralisação ou 
interrupção da entrega do material, exceto quando isso ocorrer por exigência da contratante ou 
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstancias comunicadas á contratante no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, após a sua ocorrência. 

6.2. Constatar na nota de fatura o número da conta e agência bancária para transferência de 
valores; 

6.3. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, total ou parcialmente, ás suas 
expensas, ou serviços (fornecimento) objeto deste contrato condenados por vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução irregular do emprego de materiais inadequados ou não 
correspondentes ás especificações. 

6.4. Efetuar os testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução 
do objeto do contrato por sua conta na forma do art. 75 da lei 8.666/93 com as alterações da lei 
8.883/94. 
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6.5. Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de Regularidade 
Fiscal e Trabalhista, conforme previsto na Lei nº 8.666/93. 

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

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE OBRIGA-SE A: 

7.1. Publicar o resumo do contrato e os adiantamentos que houverem, até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 15 dias a contar da referida 
assinatura, conforme art. 61 da lei 8.666/93 com as alterações da lei 8.883/94. 

7.2. Fiscalizar a entrega do material, determinar as providências cabíveis e anotar os fatos ou 
observações, cujo registro se faça necessário. 

 

8 - CLÁUSULA - DO RECEBIMENTO E DA FORMA DE ENTREGA 

8.1. O regime de entrega do presente contrato é de fornecimento de massa asfáltica tipo quente 
(CBUQ) de acordo com os pedidos da secretária Municipal de Obras;  

8.2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato só concretizará depois de adotados pela 
contratante todos os procedimentos do art. 73, inc. II da lei 8.666/93 com as alterações da lei 
8.866/94. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato 
sujeitará a contratada as sanções prevista na lei 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 

9.1.A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou imposição da declaração 
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Caraíbas - Bahia de acordo com a 
gravidade da infração; 

9.2. A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites 
máximos; 
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I - 0,35 (três décimos por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parte do material não entregue. 

9.3. A administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido á contratada o 
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude dom descumprimento das condições 
estipuladas no contrato. 

9.4. As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1. A execução do contrato rege-se á pelo capitulo III - seção IV - da execução dos contratos, 
da lei n° 8.666/93. 

10.2 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as consequências 
contratuais prevista em lei, conforme disposta nos artigos 77 a 80 da lei federal n° 8.666/93, 
reconhecendo desde já a contratada os direitos da administração previsto no artigo 55, inciso IX, 
da referida lei. 

Parágrafo único - no caso de rescisão deste contrato, a contratada receberá a diferença do 
pagamento relativo ao produto adquirido. 

 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COBRANÇA JUDICIAL 

11.1- As importâncias devidas pela contratada serão cobradas através de processo de execução, 
constituindo este contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante 
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 

 

12 - CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR 

12.1. Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, A contratante nomeia e constitui neste ato 
o Sr. Edimilson de Souza Matos, Encarregado do Setor de Obras do Município, como 
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato. 

12.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir ordens de 
fornecimento; proceder ao acompanhamento técnico do fornecimento; fiscalizar a execução do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20

19 de Novembro de 2019



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 2925 de Fevereiro de 2015 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 28

contrato quanto a qualidade desejada; comunicar a contratada sobre descumprimento do 
contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a 
administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusulas contratual; fornecer 
atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais; atestar as notas fiscais de fornecimento para efeito de pagamentos. 

13.- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13 .1 - As partes elegem o foro da cidade de Caraíbas - Bahia, 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 das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme 
para a produção dos seus jurídicos e legais efeitos. 

Caraíbas - Bahia, 30 de Outubro de 2018. 

 

____________________________________________________ 
JONES COELHO DIAS 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAÍBAS 
Contratante 
 
 
 
____________________________________________________ 
ADJB ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
CNPJ 14.078.476/0001-50 
Contratada 
 

 

 

TESTEMUNHAS  

NOME:__________________________ NOME:__________________________      

RG:_____________________________ RG:_____________________________ 
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277/2019

NAELSON BRITO MARINHO  CNPJ:

277/2019

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

277/2019

NAELSON BRITO MARINHO  CNPJ:

277/2019

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

277/2019

228/2019

NAELSON BRITO MARINHO  CNPJ:

277/2019

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

058-10/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas

CONTRATADA: NAELSON BRITO MARINHO  

DATA DA ASSINATURA: 03 de Outubro de 2019.

PRAZO DE DURAÇÃO: 31 de Dezembro de 2019.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 277/2019Dispensa de Licitação nº

06.867.426/0001-23 

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, Inciso II e V, 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:

06.867.426/0001-23 

VALOR DO CONTRATO:O valor deste contrato é de R$ 12.150,00 (Doze Mil Cento e Cinquenta Reais), sendo o valor de R$ 135,00

(Cento e trinta e Cinco Reais) da hora trabalhada.

Objeto:Prestação de Serviços com Maquina Retro Escavadeira na Ampliação Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais do

Município de Caraíbas

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
27 de Setembro de 2019.

HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
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 DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da

Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a

empresa:

VALOR DO CONTRATO:O valor deste contrato é de R$ 12.150,00 (Doze Mil Cento e Cinquenta Reais), sendo o valor de R$ 135,00

(Cento e trinta e Cinco Reais) da hora trabalhada.

Objeto:Prestação de Serviços com Maquina Retro Escavadeira na Ampliação Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais do

Município de Caraíbas

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
30  de Setembro de 2019.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

VALOR DO CONTRATO:O valor deste contrato é de R$ 12.150,00 (Doze Mil Cento e Cinquenta Reais), sendo o valor de R$ 135,00

(Cento e trinta e Cinco Reais) da hora trabalhada.

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da

Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, Inciso II e v, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZA a presente

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

06.867.426/0001-23 

VALOR DO CONTRATO:O valor deste contrato é de R$ 12.150,00 (Doze Mil Cento e Cinquenta Reais), sendo o valor de R$ 135,00

(Cento e trinta e Cinco Reais) da hora trabalhada.

Objeto:Prestação de Serviços com Maquina Retro Escavadeira na Ampliação Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais do

Município de Caraíbas

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.

02 de Outubro de 2019.

RESUMO DE CONTRATO DL Nº

Objeto:Prestação de Serviços com Maquina Retro Escavadeira na Ampliação Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais do

Município de Caraíbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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278/2019

FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA CNPJ:

278/2019

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

278/2019

FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA CNPJ:

278/2019

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

278/2019

229/2019

FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA CNPJ:

278/2019

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

059-10/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas

CONTRATAD FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA 

DATA DA ASSINATURA: 11 DE Outubro de 2019.

PRAZO DE DURAÇÃO: 31 de Dezembro de 2019.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação nº 278/2019

08.003.823/0001-82

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, Inciso II e V, 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:

08.003.823/0001-82

VALOR DO CONTRATO:O valor deste contrato é de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), a serem pagos de forma parcelada,

em até 03 parcelas mensais de R$ 800,00(Oitocentos reais) cada.

Objeto:Prestação de serviços de Concessão de Licença de Uso dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Administrativa

(Sistema WEB de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Portal do Servidor), bem como dos serviços de Treinamento quando

necessário, Suporte Técnico, Manutenção Preventiva e Corretiva, Visita Técnica, Atualização, Customização, Parametrização de

Dados.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
07 de Outubro de 2019.

HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
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 DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da

Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a

empresa:

VALOR DO CONTRATO:O valor deste contrato é de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), a serem pagos de forma parcelada,

em até 03 parcelas mensais de R$ 800,00(Oitocentos reais) cada.

Objeto:Prestação de serviços de Concessão de Licença de Uso dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Administrativa

(Sistema WEB de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Portal do Servidor), bem como dos serviços de Treinamento quando

necessário, Suporte Técnico, Manutenção Preventiva e Corretiva, Visita Técnica, Atualização, Customização, Parametrização de

Dados.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.

08  de Outubro de 2019.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

VALOR DO CONTRATO:O valor deste contrato é de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), a serem pagos de forma parcelada,

em até 03 parcelas mensais de R$ 800,00(Oitocentos reais) cada.

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão

Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, Inciso II e v, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

08.003.823/0001-82

VALOR DO CONTRATO:O valor deste contrato é de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), a serem pagos de forma parcelada,

em até 03 parcelas mensais de R$ 800,00(Oitocentos reais) cada.

Objeto:Prestação de serviços de Concessão de Licença de Uso dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Administrativa

(Sistema WEB de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Portal do Servidor), bem como dos serviços de Treinamento quando

necessário, Suporte Técnico, Manutenção Preventiva e Corretiva, Visita Técnica, Atualização, Customização, Parametrização de

Dados.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.

10 de Outubro de 2019.

RESUMO DE CONTRATO DL Nº

Objeto:Prestação de serviços de Concessão de Licença de Uso dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Administrativa

(Sistema WEB de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Portal do Servidor), bem como dos serviços de Treinamento quando

necessário, Suporte Técnico, Manutenção Preventiva e Corretiva, Visita Técnica, Atualização, Customização, Parametrização de

Dados.

19 de Novembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 31

279/2019

ADJB ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ:

279/2019

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

279/2019

ADJB ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ:

279/2019

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

279/2019

230/2019

ADJB ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ:

279/2019

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

060-10/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas

CONTRATADA: ADJB ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DATA DA ASSINATURA: 30 DE Outubro de 2019.

PRAZO DE DURAÇÃO: 31 de Dezembro de 2019.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 279/2019

14.078.476/0001-50

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, Inciso V, 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:

14.078.476/0001-50
VALOR DO CONTRATO:R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais).

Objeto:Fornecimento fracionado de até 900 (novecentas) toneladas de Massa Asfáltica (Usinagem e fornecimento de Concreto

Betuminoso Usinado a Quente CBUQ) , para Manutenção e/ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica (tapa buraco) em Avenidas,

Praças, Rodovias e Ruas do Município de Caraíbas-Ba.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
24  de Outubro de 2019.

HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria

Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a empresa:

VALOR DO CONTRATO:R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais).

Objeto:Fornecimento fracionado de até 900 (novecentas) toneladas de Massa Asfáltica (Usinagem e fornecimento de Concreto

Betuminoso Usinado a Quente CBUQ) , para Manutenção e/ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica (tapa buraco) em Avenidas,

Praças, Rodovias e Ruas do Município de Caraíbas-Ba.

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
25  de Outubro de 2019.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

VALOR DO CONTRATO:R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais).

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão

Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

14.078.476/0001-50

VALOR DO CONTRATO:R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais).

Objeto:Fornecimento fracionado de até 900 (novecentas) toneladas de Massa Asfáltica (Usinagem e fornecimento de Concreto

Betuminoso Usinado a Quente CBUQ) , para Manutenção e/ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica (tapa buraco) em Avenidas,

Praças, Rodovias e Ruas do Município de Caraíbas-Ba.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.

29 de Outubro de 2019.

RESUMO DE CONTRATO DL Nº

Objeto:Fornecimento fracionado de até 900 (novecentas) toneladas de Massa Asfáltica (Usinagem e fornecimento de Concreto

Betuminoso Usinado a Quente CBUQ) , para Manutenção e/ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica (tapa buraco) em Avenidas,

Praças, Rodovias e Ruas do Município de Caraíbas-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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 CONTRATO PP Nº 003-10/2019 

 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARAÍBAS-BA, O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CARAÍBAS-BA, O FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CARAÍBAS-BA, O FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍBAS-BA 
E A EMPRESA FERRAZ & AGUIAR LTDA- 
ME 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 figuram neste ato como CO-PARTICIPANTES o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Exuperio Silva, s/n, Centro, na cidade de Caraíbas, 
Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.410.738/0001-80, neste ato representado por seu gestor, o Sr. Joel Lima 
Meira, brasileiro, casado, portadora da cédula de identidade RG nº 0799794163, emitida pela SSP/BA e do 
CPF/MF n.º 000.987.175-61, residente e domiciliada na Rua 17, nº 13, bairro Bateias II, Vitória da Conquista-
Bahia,, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Exupério Silva, Centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 30.996.211/0001-97, neste ato 
representado por sua gestora, a Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada, residente e domiciliada no 
Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do Município de Caraíbas, Bahia e Fundo Municipal de Assistência Social 
com na sede na Praça Exupério Silva, Centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.250.128/0001-79, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Daniela Coelho Dias, brasileira, casada, 
residente e domiciliada no Município de Vitória da Conquista, Bahia e do outro lado a empresa, e do outro lado a 
empresa FERRAZ & AGUIAR LTDA-ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
12.835.638/0001-21, com sede na Av. Anagé, s/n, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, representada neste ato por 
Ítalo Nunes Aguiar, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 08.287.726-22, expedida pela 
SSP/BA e cadastro no CPF nº 809.492.585-04, residente e domiciliado na Av. Contorno Guanabara, nº 1055, 
Edifício Abaeté, Apto. 301, bairro Boa Vista, 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 Pregão Presencial 
nº 020/2019 e Ata de Registro de Preços nº 018/2019, 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 Lubrificantes para 
manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas pertencentes às Secretarias Municipais, conforme 
especificações constantes no do processo de Pregão Presencial nº 020/2019 e na Ata de Registro de Preços n° 
018/2019. 

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

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 60.000,00 (secenta 
mil reais) referente ao 11 do Edital de Pregão Presencial nº 020/2019 e Ata de Registro de Preços nº 018/2019 , 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 03 (Três) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento. 

19 de Novembro de 2019
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Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I do Edital, são estimativos e representam a 
previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato. 

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

 
Unidade Orçamentário: 0301 - Gabinete do Prefeito. 
Programa/Atividade: 2005 - Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativos - Gabinete. 
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

 
Unidade Orçamentária: 03006 - Secretaria de Agricultura, Expansão Econômica e Meio Ambiente 
Programa/Atividade: 2020 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Agricultura e Expansão 
Econômica. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 
Unidade Orçamentária: 03007 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 
Programa/Atividade: 2033 - Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativos - Educação 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 
Unidade Orçamentária: 03008 - FUNDEB - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 
Programa/Atividade: 2037 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FUNDEB - 40% 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

 
Unidade Orçamentária: Departamento de Cultura e Desporto 
Programa/Atividade: 2034 - Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativos - Cultura, Esporte e Lazer 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo 

 
Unidade Orçamentária: Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos 
Programa/Atividade: 2015 - Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativos - Infra-Estrutura e Serviços 
Públicos. 
Programa/Atividade: 2016 - Ação de Infra-Estrutura - CIDE 
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 
Unidade Orçamentária: 03011 - Secretaria de Saúde 
Programa/Atividade: 2048 - Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativos - Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 
Unidade Orçamentária: 03013 - Secretaria de Assistência Social 
Programa/Atividade: 2047 - Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativos - Assistência Social 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 
Unidade Orçamentária: 03014 - Fundo Municipal de Assistência Social 
Programa/Atividade: 2072 - Desenvolvimento de Programas Sociais 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - 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: 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. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) 
às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública 
cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do 
contrato. 

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

 
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 Presencial nº 020/2019 com seus Anexos, a Proposta de Preços da 
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nº 018/2019. 

 
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) O Abastecimento e troca de lubrificantes deverá ocorrer em Posto de Combustível localizado nos locais 
previstos no Anexo I do Edital e respectiva Proposta de Preços da Contratada; 

b) Promover o abastecimento de combustíveis nos veículos/máquinas e a troca dos lubrificantes de forma 
imediata à apresentação da requisição, de acordo com a quantidade ora estipulada, não se  
responsabilizando a Prefeitura pelo serviço de abastecimento/troca de lubrificantes; 

a) Atender as Ordens de Fornecimento que serão realizadas, não podendo em hipótese alguma a empresa 
alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento, que poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou 
outro meio que a Contratante achar conveniente; 

b) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as 
partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções 
resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços. 

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

d) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada; 
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 Presencial nº 020/2019 Ata de Registro de Preços nº 018/2019. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Edson 
Santos Lenares, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante para Gestão e 
Fiscalização do presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Caraíbas-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, 01 de Outubro  de 2019. 

 
 
 

Jones Coelho Dias 
Prefeito 

 
 

 
  

Cristiane da Silva Santos 
Secretária Municipal de Educação 

Joel Lima Meira 
Secretária Municipal de Saúde 

Daniela Coelho Dias 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
 
 
 

 

Ferraz & Aguiar Ltda-ME 
Empresa Contratada 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 

1.   
Nome: 
CPF: 

 
2.   

Nome: 
CPF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 01-05/2019 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 01-05/2019 DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA ATRAVÉS 

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 

EMPRESA GIL FARMA COMERCIAL 

FARMACÊUTICO LTDA NOS TERMOS 

ABAIXO: 

 
O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 

16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde com na sede na Praça Exuperio Silva, s/n, Centro, 

na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.410.738/0001-80, neste ato denominado 

CONTRATANTE, 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, e por sua Secretária Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), o 

Sr. Joel Lima Meira, brasileiro, casado, portadora da cédula de identidade RG nº 0799794163, emitida pela 

SSP/BA e do CPF/MF n.º 000.987.175-61, residente e domiciliada na Rua 17, nº 13, bairro Bateias II, Vitória 

da Conquista-Bahia, e do outro lado a empresa GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA , 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.765.948/0001-40, com sede na Rua Acre, nº 97, bairro 

Ibirapuera, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, representada neste ato por Gilberto Mota Rodrigues, 

brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 02.968.913-98, expedida pela SSP/BA e cadastro 

no CPF nº 392.338.805-59, residente e domiciliado na Av. Olívia Flores, nº 1.251, Apto. 802, Ed. Weliton do 

Prado, Candeias, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, doravante denominada CONTRATADA , com base 

nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar 

o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 01-05/2019 , cujo objeto é o Fornecimento de Medicamentos e 

Material Penso (médico-hospitalar) para atender às necessidades do Município, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

  
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

 
O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 01-05/2019, conforme 

art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

 
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

 
O prazo deste Termo Aditivo será de 03 (Três) meses, tendo vigência de 02 de Outubro de 2019 a 31 de 

Dezembro de 2019. 

19 de Novembro de 2019
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III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

 
As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, 

ratificadas. 

 
IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

 
A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme 
determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas. 

 
Caraíbas-Ba, 02 de Outubro de 2019. 

 
 
 

Jones Coelho Dias 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

Joel Lima Meira 
Gestora do FMS 

Contratante 
 
 

Gil Farma Comercial Farmacêutico Ltda 
Empresa Contratada 

 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 

1.   
Nome: 
CPF: 

2.   
Nome: 
CPF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 008-01/2019 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 008-01/2019 DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA ATRAVÉS 

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 

EMPRESA OKEY MED DISTRIBUIDORA 

DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 

ODONTOLÓGICOS NOS TERMOS ABAIXO: 

 
O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 

16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde com na sede na Praça Exuperio Silva, s/n, 

Centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.410.738/0001-80, neste ato denominado 

CONTRATANTE, 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, e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE), o Sr. Joel Lima Meira, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 0799794163, 

emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º 000.987.175-61, residente e domiciliada na Rua 17, nº 13, bairro 

Bateias II, Vitória da Conquista-Bahia, e do outro lado a empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS , pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ nº 11.311.773/0001-05, com sede no Travessa Professor Alício Queiroz, nº 106, centro, na cidade de 

Itabuna, Bahia, representada neste ato por Ludmila Sepúlveda Ribeiro, brasileira, solteira, empresária, com 

registro de identidade nº 0.238.111-90, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº 012.666.705-56, residente 

e domiciliada na Rua “J”, nº 203, Apto. 402, Edif. Residencial Palazzo Imperiale, bairro Góes Calmon, na 

cidade de Itabuna, Bahia, doravante denominada CONTRATADA , com base nas disposições da Lei Federal 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao 

Contrato nº 008-01/2019, cujo objeto é o Fornecimento de Medicamentos, Material Penso (médico-

hospitalar) e Material Odontológico para atender às necessidades do Município, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

  
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

 
O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 008-01/2019, conforme 

art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

 
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

 
O prazo deste Termo Aditivo será de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, tendo vigência de 09 de Outubro 

de 2019  a 31 de Dezembro de 2019. 

19 de Novembro de 2019
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III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

 
As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, 

ratificadas. 

 
IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

 
A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme 
determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas. 

 
Caraíbas-Ba, 09 de outubro de 2019. 

 
 
 

Jones Coelho Dias 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

Joel  Lima Meira 
Gestor do FMS 

Contratante 
 
 

Okey Med Distribuidora de Medicamentos Hospitalares e Odontológicos 
Empresa Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 

 
1.   

Nome: 
CPF: 

2.   
Nome: 
CPF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 010-01/2019 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 010-01/2019 DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA ATRAVÉS 

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 

EMPRESA BAHIA MED DISTRIBUIDORA 

DE MEDICAMENTOS EIRELI NOS TERMOS 

ABAIXO: 

 
O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 

16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde com na sede na Praça Exuperio Silva, s/n, Centro, 

na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.410.738/0001-80, neste ato denominado 

CONTRATANTE, 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, e por seu Secretária Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), o 

Sr. Joel Lima Meira, brasileiro, casado, portadora da cédula de identidade RG nº 0799794163, emitida pela 

SSP/BA e do CPF/MF n.º 000.987.175-61, residente e domiciliada na Rua 17, nº 13, bairro Bateias II, Vitória 

da Conquista-Bahia, e do outro lado a empresa BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.229.287/0001-01, com sede na Rua José de 

Deus Pereira, nº 287, Galpão A, bairro Caiçara, na cidade de Guanabi, Bahia, representada neste ato por Suzy 

Araújo Silva, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº 02.326.341-57, expedida pela 

SSP/BA e cadastro no CPF nº 675.782.685-20, residente e domiciliada na Rua Fernando Freitas, nº 59, bairro 

São Gotardo, na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, doravante denominada CONTRATADA , com base nas 

disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o 

presente Termo Aditivo ao Contrato nº 010-01/2019 , cujo objeto é o Fornecimento de Medicamentos e 

Material Penso (médico-hospitalar) para atender às necessidades do Município, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

  
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

 
O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 010-01/2019, conforme 

art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

 
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

 
O prazo deste Termo Aditivo será de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, tendo vigência de 09 de Outubro 

de 2019  a 31 de Dezembro de 2019. 

19 de Novembro de 2019
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III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

 
As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, 

ratificadas. 

 
IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

 
A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme 
determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas. 

 
Caraíbas-Ba, 09 de Outubro de 2019. 

 
 
 

Jones Coelho Dias 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

Joel Lima Meira 
Gestora do FMS 

Contratante 
 
 

Bahia Med Distribuidora de Medicamentos EIRELI 
Empresa Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 
 

1.   
Nome: 
CPF: 

2.   
Nome: 
CPF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 054-01/2019 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 054-01/2019 DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA ATRAVÉS 

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 

EMPRESA MATTOS OLIVEIRA 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

NOS TERMOS ABAIXO: 

 
O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 

16.418.766/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde com na sede na Praça Exuperio Silva, s/n, 

Centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.410.738/0001-80, neste ato denominado 

CONTRATANTE, 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, e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE), o Sr. Joel Lima Meira, brasileiro, casado, portadora da cédula de identidade RG nº 0799794163, 

emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º 000.987.175-61, residente e domiciliada na Rua 17, nº 13, bairro 

Bateias II, Vitória da Conquista-Bahia,, e do outro lado a empresa MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.886.202/0001-21, com 

sede na Rua Guilhermino Novais, nº 09, bairro Recreio, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, 

representada neste ato por Clovis Silveira Mattos, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade 

nº 05.806.477-06, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 176.676.822-91, residente e domiciliado na 

Rua Pastor Arthur Souza Freire, nº 135, bairro Candeias, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, doravante 

denominada CONTRATADA , com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 054-01/2019 , cujo 

objeto é o Fornecimento de Medicamentos e Material Penso (médico-hospitalar) para atender às 

necessidades do Município, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

  
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

 
O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 054-01/2019, conforme 

art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

 
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

 
O prazo deste Termo Aditivo será de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, tendo vigência de 09 de Outubro 

de 2019  a 31 de Dezembro de 2019. 
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III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

 
As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, 

ratificadas. 

 
IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

 
A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme 
determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 
igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas. 

 
Caraíbas-Ba, 09 de Outubro de 2019. 

 
 
 

Jones Coelho Dias 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

Joel Lima Meira 
Gestor do FMS 

Contratante 
 
 

Mattos Oliveira Comércio de Medicamentos Ltda 
Empresa Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 
 

1.   
Nome: 
CPF: 

2.   
Nome: 
CPF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019  UASG 983501 

Vinculada ao Processo Administrativo Nº 066/2019 
 
O Município de Dom Basílio torna público, nos termos da lei n° 8.666/1993, c/c a Lei 10.520/2002 e com o 
Decreto 3.555/2000 e alterações posteriores, que fará realizar procedimento licitatório – MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO: MENORPREÇO POR ITEM, OBJETO: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega das propostas a partir das 08h do dia 19/11/2019. Abertura das 
propostas às 09h do dia 29/11/2019. O EDITAL, na íntegra poderá ser consultado nos 
s i t e s : < <

>> Demais 
informações/solicitações podem ser encaminhadas para o setor de licitações, situado à Rua Manoel Araújo, 01, 
Centro, Dom Basílio – Bahia.Os dados completos encontram se disponíveis gratuitamente aos interessados no 
endereço acima, das 08h às 12h. Comissão de licitação fone: (77) 3448 2114 e mail: 
set.licitacao@dombasilio.ba.gov.br. 

 
##DAT Dom Basílio  BA, 19 de novembro de 2019 

##ASS Ana Cláudia Silva Santos Ramaldes 
##CAR Pregoeiro 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019  UASG 983501 

Vinculada ao Processo Administrativo Nº 068/2019 
 
O Município de Dom Basílio torna público, nos termos da lei n° 8.666/1993, c/c a Lei 10.520/2002 e com o 
Decreto 3.555/2000 e alterações posteriores, que fará realizar procedimento licitatório – MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO: MENORPREÇO POR ITEM, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A 
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO CLÍNICO DAS QUATRO EQUIPES DE SAÚDE 
BUCAL (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega das propostas a partir das 08h do dia 
19/11/2019. Abertura das propostas às 9h do dia 02/12/2019. O EDITAL, na íntegra poderá ser consultado nos 
sites:<<

>> Demais informações/solicitações podem ser encaminhadas para o setor 
de licitações, situado à Rua Manoel Araújo, 01, Centro, Dom Basílio – Bahia.Os dados completos encontram se 
disponíveis gratuitamente aos interessados no endereço acima, das 08h às 12h. Comissão de licitação fone: (77) 
3448 2114            e mail: set.licitacao@dombasilio.ba.gov.br. 

 

##DAT Dom Basílio  BA, 19 de novembro de 2019 
##ASS Ana Cláudia Silva Santos Ramaldes 

##CAR Pregoeiro 

h t t p s : / / w w w . d o m b a s i l i o . b a . g o v . b r / S i t e /  
Editais>><<http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao Filtro.asp

https://www.dombasilio.ba.gov.br/Site/Editais>><<http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Consul
taLicitacoes/ConsLicitacao Filtro.asp
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ERRATA DE TERMO DE REFERÊNCIA  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 

Vinculado ao Processo Administrativo Nº 068/2019 

 

O Município de Dom Basílio torna público, nos termos da lei n° 8.666/1993, ERRATA DO TERMO DE REFERÊNCIA DO 
EDITAL 004/2019 REPUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019 EDIÇÃO Nº 
1131.

 
 

1.1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019, OBJETO: ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO 

DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A FIM DE 

ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO CLÍNICO DAS QUATRO EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 

(ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 Onde se lê: 

 
ITEM QTDE MATERIAL DESCRIÇÃO UNIDADE VL MÉDIO 

124 300 Toalha de papel 

Toalha de papel, material: 70% viscose e 
30% poliéster, tipo folha: simples, 
comprimento: 1,20m, largura: 70cm, cor: 
branca, características adicionais: 
descartável, aplicação: higiene pessoal. 

Embalagem 
1000,00 FL 

25,4800 

 

Leia-se: 

ITEM
 

QTDE MATERIAL DESCRIÇÃO
 

UNIDADE
 

VL MÉDIO
 

124 300 Toalha de papel 

Papel toalha bobina 32 gramas; Contém 2 
rolos por embalagem; 100% Celulose 
Virgem; Dimensões (cm): 20 cm x 200 
metros. 

Embalagem 
1000,00 FL 

25,4800 

 

 

Ratificam-se as demais informações do aviso ora retificado. 

 
 
 

Dom Basílio - BA, 19 de novembro de 2019 
Ana Cláudia Silva Santos Ramaldes 

Pregoeiro 
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QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2018

Contratado: SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 18.647.260/0001-19. Data de 
assinatura do Aditivo contrato: 18/11/2019. Vigência 19/02/2020 Objeto: Reforma e Adequação 
do Teatro Municipal. Origem dos recursos: Convênio Conder. Jacaraci, 18/11/2019 Antônio 
Carlos Freire de Abreu - Prefeito Municipal.
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