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Atas
Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2021
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021.
Ao primeiro dia de Fevereiro de 2022, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de
Caraíbas, Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 16.418.766/0001-20, neste ato
representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, casado, portador da cédula
de identidade nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50,
residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, e de
outro lado, as empresas adjudicatárias nos lotes abaixo, homologada em 01/02/2022, doravante
denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº
006, de 09 de janeiro de 2012, têm entre si, justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que,
quando publicada, terá efeito de Compromisso de Prestação de Serviços, observada as condições
estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s),
objetivando a Registro de Preços para Prestação de Serviços de transportes diversos (pessoas e
materiais) e máquinas pesadas para atender as necessidades das Secretarias Municipais, nas condições
estabelecidas no ato convocatório.
Empresa M V VIEIRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.480.915/0001-16,
com sede na Travessa Presidente Vargas, nº 1000, centro, na cidade de Iguaí, Bahia, representada neste
ato por Murilo Veiga Vieira, brasileiro, divorciado, empresário, com registro de identidade nº 08.045.07929, expedido pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 894.746.355-87, residente e domiciliado na Travessa
Presidente Vargas, nº 1000, centro, na cidade de Iguaí, Bahia.

LOTE I
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO

UND

Prestação de serviços com veículo tipo caminhão equipado
com pipa para transporte de 10.000 litros para atender as
necessidades da secretaria de obras e infraestrutura. Obs: A
administração poderá solicitar até 14 (quatorze) veículos para KM
a prestação dos serviços ao mesmo tempo, conforme suas
necessidades.
Prestação de serviços com veículo tipo caminhão, equipado
com basculante, com capacidade mínima de transporte de
6m3, para atender as necessidades da infraestrutura no
transporte de materiais diversos. Obs: A administração poderá KM
solicitar até 07 (sete) veículos para a prestação dos
serviços ao mesmo tempo, conforme suas necessidades.
Prestação de serviços com veículo tipo caminhão de pequeno
porte, carroceria aberta, com capacidade de carga mínima de
transporte de 5.000kg, para atender as necessidades das
secretarias municipais. A administração poderá solicitar até 04 KM
(quatro) veículos para a prestação de serviços ao mesmo
tempo, conforme suas necessidades.
Prestação de serviço com veículo utilitário tipo micro
ônibus, capacidade mínima
28-30 pessoas
para
o
transporte diário (segunda a sexta) de Estudantes
Universitários (Caraíbas- Ba para Vitória da Conquista e Meses
vice-versa) com entrega
dos
alunos
em diversas

QTD

Valor Unitário

Valor Total

145.000

R$ 3,39

R$ 491.550,00

R$ 4,21

R$ 277.860,00

R$ 3,34

R$ 116.900,00

R$ 6.288,10

R$ 75.457,20

66.000

35.000

12
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instituições de ensino (UESB, FAINOR, FTC, UNOPAR, ETC) com
horário de partida as 17:30h e retorno a
partir das 22:30h.
5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

Locação de veículo tipo popular, capacidade 05 pessoas,
fabricação a partir de 2007, para atender as necessidades das Meses
secretarias municipais.
Locação de veículo tipo popular, capacidade para 05 pessoas,
fabricação a partir de 2007, para atender as necessidades das Meses
secretarias municipais.
Locação de veículo tipo popular, capacidade 05 pessoas,
fabricação a partir de 2007, para atender as necessidades das Meses
secretarias municipais.
Locação de veículos tipo popular, capacidade 05 pessoas,
fabricação a partir de 2007, para atender as necessidades das Meses
secretarias municipais.
Locação de veículos tipo popular, capacidade 05 pessoas,
fabricação a partir de 2007, para atender as necessidades das Meses
secretarias municipais
Locação de veículos tipo popular, capacidade 05 pessoas,
fabricação a partir de 2007, para atender as necessidades das Meses
secretarias municipais
Locação de veículos tipo popular, capacidade 05 pessoas,
fabricação a partir de 2007, para atender as necessidades das Meses
secretarias municipais
Locação de veículos tipo popular, capacidade 05 pessoas,
fabricação a partir de 2007, para atender as necessidades das Meses
secretarias municipais
Prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos Meses
em fossas sépticas do município.
Prestação de serviços com veículo tipo caminhão de pequeno
porte, carroceria aberta, com capacidade de carga mínima de
transporte de 3.500kg para atender as necessidades das
secretarias municipais. A administração poderá solicitar até km
03 (três) veículos para a prestação dos serviços ao
mesmo tempo, confirme suas necessidades.
Prestação de serviços com veículo tipo caminhonete pequeno
porte, carroceria aberta, com capacidade de ca rga mínima de
transporte de 600kg, para atender as necess idades das
secretarias municipais. A administração poderá solicitar até km
05 (cinco) veículos para a prestação dos serviços ao mesmo
tempo, conforme suas necessidades
Prestação de serviços com veículo utilitário tipo van, para 15
pessoas, para atender as necessidades das secretarias km
municipais

Prestação de serviços com veículos tipo utilitário tipo ônibus
de no mínimo 38 lugares a serviço da secretaria de
administração. A administração poderá solicitar até 04 km
(quatro) veículos para a prestação dos serviços ao mesmo
tempo, conforme suas necessidades
Prestação de serviço de um veículo utilitário tipo micro
ônibus (sprinter ou similar) capacidade mínima 20 pessoas Meses
para transporte diário (segunda a sexta) de funcionários da
administração e saúde ( Caraíbas-Ba para Vitória da Conquista
e vice versa) com horário de partida as 7:00hs e retorno as
17:00hs .
Prestação de serviços de um caminhão coletor e Meses
compactador de l ixo.
VALOR TORAL DO LOTE I

12

12

12

12

12

12

12

12
12

R$ 2.120,63

R$ 25.447,56

R$ 2.120,63

R$ 25.447,56

R$ 2.120,63

R$ 25.447,56

R$ 2.120,63

R$ 25.447,56

R$ 2.120,63

R$ 25.447,56

R$ 2.120,63

R$ 25.447,56

R$ 2.120,63

R$ 25.447,56

R$ 2.120,63

R$ 25.447,56

R$ 2.940,60

R$ 35.287,20

R$ 2,48

R$ 84.320,00

R$ 2,03

R$ 50.750,00

R$ 2,03

R$ 40.600,00

R$ 2,65

R$ 55.650,00

R$ 4.810,83

R$ 57.729,96

R$ 5.642,69

R$ 67.712,28

34.000

25.000

20.000

21.000

12

12

R$ 1.557.397,12
Hum milhão e quinhentos e cinquenta e sete mil e trezentos e noventa e sete reais e doze centavos
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LOTE II
ITEM DESCRIÇÃO

UND

QTD

20

Prestação de serviços de trator de esteira D50: -com
operador e manuten¢ao por conta do locador.
Quantidade mínima simultanea de 01(uma) e mixima de
03(Três). Custo de mobilização e desmobilização por
conta do locador. Dias não trabalhados, como fins de
semana e feriados não serão indenizados, porem poderá
haver trabalhos nestas datas conforme necessidade do HORAS 1.000
locatário . Em caso de pane no equipamento a locador
devera apresentar o equipamento funcionando no inicio
dos trabalhos do dia seguinte ou apresentar outro
equipamento similar. Jornada de trabalho diario de 8hs,
podendo haver trabalhos noturnos, conforme
necessidade do locatário.

21

Prestação de serviços com retroescavadeira: -com
operador e manuten¢ao por conta do locador.
Quantidade mínima simultanea de 01(uma) e mixima de
05(cinco). Custo de mobilização e desmobilização por
conta do locador. Dias não trabalhados, como fins de
semana e feriados não serão ndenizados, porem poderá
haver trabalhos nestas datas conforme necessidade do HORAS 1.500
locatário . Em caso de pane no equipamento a locador
devera apresentar o equipamento funcionando no inicio
dos trabalhos do dia seguinte ou apresentar outro
equipamento similar. Jornada de trabalho diario de
8hs, podendo haver trabalhos noturnos, conforme
necessidade do locatário.

22

Prestação de serviços com pá carregadeira :-com
operador e manuten¢ao por conta do locador.
Quantidade mínima simultanea de 01(uma) e mixima
de 04(Quatro). Custo de mobilização e desmobilização
por conta do locador. Dias não trabalhados, como fins
de semana e feriados não serão ndenizados, porem
poderá haver trabalhos nestas datas conforme HORAS 1.300
necessidade do locatário . Em caso de pane no
equipamento a locador devera apresentar o
equipamento funcionando no inicio dos trabalhos do
dia seguinte ou apresentar outro equipamento similar.
Jornada de trabalho diario de 8hs, podendo haver
trabalhos noturnos, conforme necessidade do locatário.

23

Prestação de serviços com rolo compactador: -com
operador e manuten¢ao por conta do locador.
Quantidade mínima simultanea de 01(uma) e mixima
de 02(Dois). Custo de mobilização e desmobilização por
conta do locador. Dias não trabalhados, como fins de
semana e feriados não serão ndenizados, porem poderá
haver trabalhos nestas datas conforme necessidade do HORAS 500

Valor
Unitário

Valor Total

R
$
1
1
2
.
1
0
0
,
0
R$ 112,10 0 R$ 112.100,00
R
$
1
4
8
.
5
0
0
,
0
R$ 99,00 0 R$ 148.500,00
R
$
1
3
0
.
0
0
0
,
0
R$ 100,00 0 R$ 130.000,00
R
$
4
R$ 81,90 0
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locatário. Em caso de pane no equipamento a locador
devera apresentar o equipamento funcionando no inicio
dos trabalhos do dia seguinte ou apresentar
outro equipamento similar. Jo rnada de trabalho diario
de 8hs, podendo haver trabalhos noturnos, conforme
necessidade do locatário.

24

25

Trator de pneu 265:-com operador e manuten¢ao
por conta do locador. Quantidade mínima simultanea
de 01(uma) e mixima de 02(Dois). Custo de mobilização
e desmobilização por conta do locador. Dias não
trabalhados, como fins de semana e feriados não serão
ndenizados, porem poderá haver trabalhos nestas datas HORAS 500
conforme necessidade do locatário. Em caso de pane no
equipamento a locador devera apresentar o
equipamento funcionando no inicio dos trabalhos do
dia seguinte ou apresentar outro equipamento similar.
Jornada de trabalhodiario de 8hs, podendo haver
trabalhos noturnos, conforme necessidade do locatário.

Prestação de serviços com motoniveladora : -com
operador e manuten¢ao por conta do locador.
Quantidade mínima simultanea de 01(uma) e mixima de
03(Três). Custo de mobilização e desmobilização por
conta do locador. Dias não trabalhados, como fins de
semana e feriados não serão ndenizados, porem poderá
haver trabalhos nestas datas conforme necessidade do HORAS 1.500
locatário . Em caso de pane no equipamento a locador
devera apresentar o equipamento funcionando no inicio
dos trabalhos do dia seguinte ou apresentar outro
equipamento similar. Jornada de trabalho diario de 8hs,
podendo haver trabalhos noturnos, conforme
necessidade do locatário.

VALOR TOTAL DO LOTE II
(Seicentos e cinquenta mil e cem reais)

.
9
5
0
,
0
0
R
$
3
2
.
6
2
5
,
0
R$ 65,25 0
R
$

R$ 32.625,00

1
8
5
.
9
2
5
,
0
R$ 123,95 0 R$ 185.925,00
R$ 650.100,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 2.208.947,12 ( Dois milhões duzentos e oito mil novecentos e quarenta e
sete reais e doze centavos).
2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Serviços, observadas as disposições
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2021.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Serviços, decorrente
desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônicol nº 020/2021.
2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender
todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários
ao controle e administração da presente Ata.
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4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 006, de 09 de
janeiro de 2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o
novo valor.
4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar
o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e adjudicação para esse fim.
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses
contada a partir da data de sua assinatura.
6 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação de Serviços
será o Foro da Comarca de Caraíbas-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor
e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas,
que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
Jones Coelho Dias
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________________
M V VIEIRA LTDA
EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
__________________________
CPF:
__________________________
CPF:
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CONTRATO PE Nº 001-02/2022
Contrato de Prestação de Serviços, que entre si
celebram A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAÍBAS-BA, E A EMPRESA M V VIEIRA LTDA
NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
16.418.766/0001-20 com Sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas,
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, maior, casado,
portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº
012.003.165-50, residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de
Caraíbas, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MV VIEIRA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.536.694/0001-23, com sede na Travessa Presidente
Vargas, nº 1000, centro, na cidade de Iguaí, Bahia, representada neste ato por Murilo Veiga Vieira,
brasileiro, divorciado, empresário, com registro de identidade nº 08.045.079-29, expedido pela SSP/BA e
cadastro no CPF nº 894.746.355-87, residente e domiciliado na Travessa Presidente Vargas, nº 1000, centro,
na cidade de Iguaí, Bahia, doravante denominada CONTRATADA,, com base na Lei Federal n 8.666/93 de
21 de junho de 1993, alterada pela Lei n° 8.883/94, resolvem celebrar o presente CONTRATO, autorizado
pelo despacho constante do Processo Administrativo n° 085/2021 na modalidade Pregão Eletrônico n°
020/2021 e Ata de Registro de Preços nº 001/2022, mediante as seguinte cláusulas e condições:
CLAÚSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente contrato: Registro de Preços para Prestação de Serviços de transportes
diversos (pessoas e materiais) e máquinas pesadas para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.
1.2. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação contratada com outrem, em cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros;
1.3. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou supressões
que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item
registrado;
1.4. As supressões poderão ser superiores a 25%¨, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
1.5. Do Fornecimento: As empresas devem acusar o recebi,ento das Autorizações de Fornecimento,
cocolocando a data, horário, carimbo cnpj da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o
documento, aquela que não o fizer, será convocada através de Diário Oficial do Municiío, à retirar a referida
autorização de fornecimento na sede da Prefeitura dentro do prazo contratual, dob pena de receber
advertência.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS:
2.1. O prazo de vigência do presente contrato fica vinculado a data da assinatura do mesmo, assim como
o seu término em 31/12/2022, podendo ser prorrogado se houver interesse de ambas as partes conforme
lei 8.666/93;
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO;
3.1. O valor deste contrato é de R$ 1.900.000,00 (Um milhão novecentos mil reais) referente aos lotes 01 e
02do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2021 e Ata de Registro de Preços nº 001/2022, a serem pagos de
forma parcelada e após a devida prestação de serviços, que ocorrerá conforme necessidades da
contratante.
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Parágrafo Único. Nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias para a execussão do
objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade, as despesas com transporte, alimentação, proventos,
encargos sociais, impostas, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, seguros
e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com
especificações do objeto licitado, estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erro
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Caraíbas
ÓRGÃO: 0301 - Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Prefeito
Programa/Atividade: 2005 - Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativos - Gabinete
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
ÓRGÃO: 0302 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Administração
Programa/Atividade: 2012 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Administração
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
ÓRGÃO: 0303 - Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Finanças
Programa/Atividade: 2028 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Finanças
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
ÓRGÃO: 0304 - Secretaria de Agricultura - Exp. Econômica - Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Agricultura, Expansão Econômica e Meio Ambiente
Programa/Atividade: 1051 - Diversificação de Atividades Agropecuárias e Socio-Econômicas
Programa/Atividade: 2020 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Agricultura e Expansão
Econômica
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
ÓRGÃO: 0306 - Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
Programa/Atividade: 2015 - Manutenção Serviços Técnicos Administrativos - Infra-Estrutura e Serviços
Públicos
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação
ÓRGÃO: 0305 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Educação
Programa/Atividade: 2033 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Educação
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária: 02 - FUNDEB - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação Básica
Programa/Atividade: 2037 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FUNDEB - 40%
Classificação Econômica: 3.3.90.32.00 - Material, Bens e Serviços para distribuição gratuita
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde
ÓRGÃO: 0307 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saúde
Programa/Atividade: 2048 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Saúde
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Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Saúde
Programa/Atividade: 2003 - Manutenção do Programa NASF
Programa/Atividade: 2008 - Manutenção das ações da vigilância sanitária
Programa/Atividade: 2024 - Programa Saúde Família - PSF
Programa/Atividade: 2025 - Gestão das Ações Básicas de Saúde
Programa/Atividade: 2127 - Enfrentamento da Emergência - COVID 19
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social
ÓRGÃO: 0308 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade Orçamentária: 01- Secretaria de Assistência Social
Programa/Atividade: 2047 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Assistência Social
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária: 02- Fundo Municipal de Assistência Social
Programa/Atividade: 2022 - Ações de apoio à organização e gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único
Programa/Atividade: 2026 - Ações dos programas da Assistência Social
Programa/Atividade: 2029 - Ações dos serviços de proteção Social Básica
Programa/Atividade: 2030 - Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF
Programa/Atividade: 2041 - Ações de apoio à organização e gestão do SUAS - IGDSUAS
Programa/Atividade: 2043 - Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF
Programa/Atividade: 2044 - Manutenção do fundo municipal da criança e do adolescente
Programa/Atividade: 2061 - Programa Primeira Infância
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
ÓRGÃO: 0300 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 013 - Secretaria de Assistência Social
Programa/Atividade: 2125 - Gestão das Ações do Conselho Tutelar do Direito da Criança
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:
5.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta
corrente, no décimo dia do mês subsequente, apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada
pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado;
5.2. O pagamento somente será liberado após confirmação de que a contratada continua regular como
FGTS, FEDERAL, Certidão Negativa de Débitos Estadual, Municipal e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
5.3. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente se assimo fizer;
5.4. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da regularização, da
pedência por parte da contratada;
5.5 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore;
5.6. Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será
dispensado a atualização financeira conrrespondente ao período copreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
CLÁUSULA SEXTA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO:
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis;
6.2. A revisão de preços do contraro, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal n 8.666./93,
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente,
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instuído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico- financeiro so contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes da lei, obriga-se a:
7.1. Fornecer os materiais de acordo com as especificações técnicas constante no instrumento convocatório
e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;
7.2. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios o seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações
e exigências que lhe forem solicitadas;
7.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
7.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsanbilidade, bem como ressacir o equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou
interrupção do fornecimento do contrato, exceto quando isso ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda de caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (
quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
7.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.6. Providenciar e mante atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes,
necessários a execução do contrato;
7.7 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execuçãodo objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar
as legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
7.8. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato;
7.9. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais;
7.10. As despesas relativas ao fornecimento, impostos, taxas, fretes, seguros e descontos deverão ser
incluídos no preço global;
7.11. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos materiais, indicão de
sua quantidade , preço unitário e valor total.
7.12. Assinar a Ata de Registro de Preços e contratos;
7.13. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo
de Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
8.1. Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
8.2. Realizar o pagamento pela execução do contrato;
8.3. Proceder a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 ( dez) dias corridos da sua assinatura;
8.4. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange e recolhimento do FGTS,
FEDERAL, CNDT, CND, ESTADUAL E MUNICIPAL;
8.5 A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
8.6 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme
modelo Anexo - IV;
8.7 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos
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fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação
e os quantitativos de contratação definidos;
8.8 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
8.9 Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
CLÁUSULA NONA – FORMA DE FORNECIMENTO:
9.1. A forma de fornecimento do presente contrato será de forma parcelada, conforme as necessidades do
município.
CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO;
10.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art.
67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato;
10.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal n 8.666/93, sendo certo
que, esgotando o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do orgão ou
entidade contratante, considerar-se-á definitivamento aceito pela Administração o objeto contratual, para
todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada;
10.3. A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores, conforme designação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES:
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520.02 e 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
11.1. 10% ( dez por cento ) sobre ovalor desnte contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço do caução, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação;
11.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou fornecimento não realizado;
11.3. 0,7% ( sete décimos por cento ) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo;
11.4. A multa que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei;
11.5. A multa aplicada após a regular processo administrativo, será descontada da garantia do contrato
faltoso, sendo certo que, se o valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta,
a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido á contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:
12.1. A rescisão contratual poderá ser punitiva ou amigável.
Parágrafo Primeiro. A rescisão punitiva ocorrerá por ato unilateral e formal desta Prefeitura Municipal nos
casos a seguir enumerados:
12.2. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
12.3. Lentidão do cumprimento do contrato, levando o Contratante a comprovar a impossibilidade so
fornecimento nos prazos estipulados;
12.4. Atraso injustificado do fornecimento;
12.5. Paralização não autorizada do fornecimento;
12.6. Subcontratação total do seu objeto, associação do contrato com outrem, cessão ou trasnferência

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTZDNTIXRTCYRJAZOTG0RD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
12 - Ano XIV - Nº 1440

Caraíbas

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

deste ajuste, total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação do contratado;
12.7. Desatendimento das determinações do Contratante, ou seu preposto, no acompanhamento e
fiscalização do fornecimento, assim como a de seus superiores;
12.8. Cometimento reiterado de faltas no fornecimento;
Parágrafo Segundo. A rescisão amigável ocorrerá por acordo entre as partes, mediante autorização escrita
fundamentada da autoridade competente, e será reduzida a termo no processo respectivo, desde que haja
conveniência para o Contratante;
Parágrafo Terceiro. Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido
dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 79 da Lei n° 8.666/93;
Parágrafo Quarto. A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos
acarretará retenção de outros créditos da contratada, até o limite dos prejuízos causados ao Contratante
ou a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL:
13.1 Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus
anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO:
14.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Anagé, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato;
14.2. 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.
Caraíbas – Bahia 01 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
Jones Coelho Dias
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________________
MV VIEIRA LTDA
EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.____________________________________________
CPF: _________________________
2.____________________________________________
CPF:_________________________
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CONTRATO DL Nº 009-03/2022
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA E
A EMPRESA NAGILA BRITO DE OLIVEIRA NOS
TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20 com Sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro,
na cidade de Caraíbas, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho
Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33, expedida
pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50, residente e domiciliado no Povoado
Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, Bahia, neste ato denominada
CONTRATANTE, e a empresa, NAGILA BRITO DE OLIVEIRA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº
28.488.662/0001-71, com sede na rua Ermano Ferreira, 171cidade Jardim - Barra do Choça - Ba
45.120-000, representada neste ato por Nagila Brito de Oliveira, brasileira, casada, com registro
de identidade nº 08.715.496-03, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 937.676.925-20,
residente e domiciliada na Rua Ermano Ferreira, 171cidade Jardim - Barra do Choça - Ba,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato,
na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços nas áreas de captação de recursos, legislação,
gestão educacional, formação continuada e acompanhamento dos programas educacionais do Ministério da
Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme especificado na
planilha da dispensa de licitação Nº. 020/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Processo de Dispensa
Nº. 020/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei
Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de Dezembro do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá
entregar o objeto contratado.
3.2 – Este contrto poderá ser prorrogado conforme art. 106, parágrafo 2º da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 53.000,00 (Cinqquenta e três
mil reais), a serem pagos em parcelas mensais de R$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais) após a
devida comprovação, em conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 020/2022, correrão à conta de recursos constantes de
dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
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Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARAIBAS
Unidade Orçamentária: 0142 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Programa/Atividade: 2.033 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS EDUCACAO
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativaprevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos objetoscontratados, caso
não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem
prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os objetos executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive nocaso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
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8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado do objeto objeto da licitação;
8.1.4 - A paralisação dos objetos, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a esteos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos objetos ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda,subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida emcasos
omissos.
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NAGILA BRITO DE OLIVEIRA
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

020/2022

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga a Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu
art. 75,II., 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:

NAGILA BRITO DE OLIVEIRA
CNPJ: 28.488.662/0001-71
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é deR$ 53.000,00 (Cinqquenta e três mil reais), a serem pagos em parcelas
mensais de R$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais) após a devida comprovação, em conformidade com a proposta
apresentada.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022
Objeto:Prestação de serviços nas áreas de captação de recursos, legislação, gestão educacional, formação continuada e
acompanhamento dos programas educacionais do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
15 de Março de 2022.
HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as
formalidades da Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021 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:
NAGILA BRITO DE OLIVEIRA
CNPJ: 28.488.662/0001-71
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é deR$ 53.000,00 (Cinqquenta e três mil reais), a serem pagos em parcelas
mensais de R$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais) após a devida comprovação, em conformidade com a proposta
apresentada.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022
Objeto:Prestação de serviços nas áreas de captação de recursos, legislação, gestão educacional, formação continuada e
acompanhamento dos programas educacionais do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
15 de Março de 2022.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036A/2022
O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II, AUTORIZA
a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

NAGILA BRITO DE OLIVEIRA
CNPJ: 28.488.662/0001-71
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é deR$ 53.000,00 (Cinqquenta e três mil reais), a serem pagos em parcelas
mensais de R$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais) após a devida comprovação, em conformidade com a proposta
apresentada.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022
Objeto:Prestação de serviços nas áreas de captação de recursos, legislação, gestão educacional, formação continuada e
acompanhamento dos programas educacionais do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
15 de Março de 2022.
RESUMO DE CONTRATO DL Nº 009-03/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas
CONTRATADA:
NAGILA BRITO DE OLIVEIRA
Objeto:Prestação de serviços nas áreas de captação de recursos, legislação, gestão educacional, formação continuada e
acompanhamento dos programas educacionais do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE.
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é deR$ 53.000,00 (Cinqquenta e três mil reais), a serem pagos em parcelas
mensais de R$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais) após a devida comprovação, em conformidade com a proposta
apresentada.
DATA DA ASSINATURA: 17 de Março de 2022.
PRAZO DE DURAÇÃO:
31 de Dezembro de 2022.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação nº 020/2022
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