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Atas

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL SRP

Número
013/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 041/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 083/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2022
O MUNICIPIO DE IBICOARA, Estado da Bahia, neste ato representado pela Entidade de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ: sob o nº. 13.922.588/0001-82, com sede na Praça Américo Martins
Júnior, nº 46 – Centro – Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, representada neste ato pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Gilmadson Cruz de Melo, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 149.013.655-72 e
RG: 11.150.245-40 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Professor Ubaldino Rocha Aguiar, nº 48,
Distrito de Cascavel – Ibicoara/Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, em face da
classificação das propostas apresentadas na respectiva licitação com a finalidade de selecionar
propostas para o registro de preços para serviços de buffet abaixo, respeitadas as disposições das Leis
Federais nº. 8.666/93, 10.520/02, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal 139/2017, consoante
às cláusulas e condições do Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP para Registro de Preço nº
013/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas a seguir.
PRESTADOR DE SERVIÇOS
ME LEVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 07.300.794/0001-58, com endereço comercial na Rua Barão do Rio Branco, nº 104 B – Bairro Centro
– Maracás/Bahia – CEP: 45.360-000, representada neste ato pelo Sr. Lusival Oliveira dos Santos,
portador do RG: 4225957 SSP/BA e CPF: 425.064.175-91.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente ata é a realização de registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de buffet, para realização de festejos e eventos do Município de
Ibicoara, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, do
instrumento convocatório do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 013/2022, para prestação de serviços
para a Administração Pública Municipal, conforme descrição e preços constantes na proposta de preço
do licitante.
1.2. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles
poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços,
assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o
art. 7º do Decreto Municipal 139/2017.
2. DO PREÇO
2.1. O preço está especificado na proposta vencedora deste certame.
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
LOTE 03
ITEM

01

DESCRIÇÃO

ALIMENTAÇÃO: Refeições, para equipe técnica, artistas
e equipe de estrutura montagem e desmontagem.

UNID

Unidade

QTD

VALOR UNIT

1.000

R$ 39,60

VALOR
TOTAL

R$ 39.600,00
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COFFEE BREAK: alimentação para o camarim 08
bandejas de frios; 08 bandejas de frutas da época; 08
bandejas de salgados variados com 30 salgados em cada
bandeja; 80 águas mineral 500 ml; 80 refrigerantes em
lata, 80 energéticos; 80 garrafas 500 ml de água de coco;
06 pacotes de guardanapos, 320 unidades de copos
descartáveis.
LANCHE: Kit (01 refrigerante, 02 salgados, 01 fruta), para
equipe técnica, segurança, e pessoal de apoio.

Serviço

20

R$ 1.800,00

Unidade

1.000

R$ 16,00
TOTAL

R$ 36.000,00

R$ 16.000,00
R$ 91.600,00

3. DO REAJUSTE
3.1. Os preços constantes do registro de preços não serão reajustados.
3.2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e
prazos fixados pelo órgão controlador.
3.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretária Municipal de
Planejamento e Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência
do pedido tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas, componentes ou de outros documentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
3.6. Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, a Comissão poderá a qualquer momento
reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada
ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional
e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial.
4. DOS PRAZOS
4.1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de
preços no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO,
podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
MUNICÍPIO.
4.2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses, contado da assinatura da presente
ata.
5. DOS PAGAMENTOS
5.1. O pagamento dos serviços será até 30 (trinta) dias após a emissão das notas fiscais.
5.2. O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na
data da entrega.
6. DA CONTRATAÇÃO
6.1. As obrigações decorrentes dos serviços constantes do registro de preços a serem firmadas entre o
MUNICÍPIO e o FORNECEDOR serão formalizadas através de contrato, observando-se as condições
estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
6.2. O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos
equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não
resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
6.3. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
6.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de
mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse
2
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público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível
com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as condições do Edital e o preço registrado.
7. DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO
7.1. O serviço será prestado de acordo ordem de serviços emitida pelo responsável competente.
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias
úteis, contado do recebimento provisório.
7.4. Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o
FORNECEDOR deverá providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição
visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no
Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).
7.5. O FORNECEDOR deverá fornecer os serviços nos locais determinados na Autorização de Serviço.
7.6. Os serviços deverão ser prestados de acordo com o prazo solicitado, contado do recebimento do
pedido.
7.7. O prazo estabelecido no item 7.6 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.
8. DAS PENALIDADES
8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á às penalidades
de advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração
de inidoneidade, que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual ou
cancelamento do registro.
8.2. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo previsto
no item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à pena de
impedimento temporário para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 2
(dois) anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do
valor total do pedido.
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento)
por dia de atraso até o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido.
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula três por cento)
por dia de atraso após o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido.
8.5. No descumprimento de quaisquer outras cláusulas do contrato, que não impliquem cumprimento de
prazos, será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) do total da aquisição.
8.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s).
9. DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas na Lei nº 8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções
previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).
9.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas
no art. 79 da Lei nº 8.666/93.
9.4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos arts.
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco
(05) dias úteis, a contar do recebimento da notificação nas seguintes hipóteses:
I pelo MUNICÍPIO, quando:
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;
b) o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de preços,
por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883,
de 06 de julho de 1994;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
3
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e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994.
II pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
10.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I
do item 10.1., será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.
10.4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o
registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação.
10.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de
preço, não o desobriga da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual
deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de
bens constantes do registro de preços.
11. DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Barra da Estiva/Bahia, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais
privilegiados que possam ser.
Ibicoara – Bahia, 15 de junho de 2022.

MUNICÍPIO DE IBICOARA
Gilmadson Cruz de Melo
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ME LEVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
CNPJ nº 07.300.794/0001-58
Rep. Sr. Lusival Oliveira dos Santos
EMPRESA CONTRATADA

1ª TESTEMUNHA
CPF:

2ª TESTEMUNHA
CPF:
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Decretos

DECRETO n.º 054 de 16 de junho de 2022.
(Republicação)
“Dispõe

sobre

a

Regulamentação

da

Concessão de Bolsa Estudantil - Lei 090/2001,
revoga o Decreto 136, de 14 de abril de 2021,
e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBICOARA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o inciso XI, do art. 75, da Lei Orgânica, combinado com a Lei
090/2001 e demais dispositivos legais em vigor,
CONSIDERANDO o Programa de Bolsas de Estudos via Prefeitura Municipal, tem seu respaldo
jurídico, com base na Constituição Federal, no Artigo 212, Cap. III, que trata da Educação e a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20.12.96, no seu Artigo 70, inciso VI;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade pelos alunos titulares das referidas Bolsas de Estudo, de
prestarem sob forma de contrapartida, serviços à municipalidade durante o gozo do benefício em
conformidade com a instituição de ensino e a Secretaria Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação de tais contrapartidas de modo cogente aos
referidos alunos bolsistas, ao final, a necessidade da elaboração do Plano de continuidade de
atribuição dessas bolsas de estudos e suas respectivas disponibilidades e recolocação do aluno
nas referidas Bolsas de Estudo.

D E C R E T A:

Art. 1º - A Bolsa Estudantil, criada pela Lei Municipal 090 de 22 de novembro de 2001,
passa a ser regulamentada pelo presente Decreto.
Parágrafo Único - A Bolsa Estudantil será concedida pela Secretaria Municipal de
Educação ao estudante credenciado, consistindo em apoio financeiro aos estudantes e destinada
à sua manutenção pessoal, como: moradia, transporte e alimentação, em função do exercício de
cursos de licenciatura e correlatos de nível superior e da sua carência financeira, não implicando
qualquer vínculo com a Administração Municipal.
Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000
Tel. (77) 3413-2199
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Art. 2º - O estudante interessado em inscrever-se na bolsa estudantil deverá preencher
os seguintes requisitos:
I.

Estar regularmente matriculado em instituição de ensino público em curso de
graduação na modalidade Licenciatura e correlatos, comprovando-o através de
Atestado de Matrícula semestralmente;

II.

Cadastrar-se e inscrever-se na Secretaria Municipal de Educação de Ibicoara;

III.

Pertencer à família com renda individual mensal, menor ou igual a um salário
mínimo do salário mínimo vigente.

IV.

Apresentar documentos pessoais, entre eles, certificado de reservista, para o sexo
masculino;

V.

Apresentar atestado de residência no município de Ibicoara, durante os últimos
06 (seis) anos, anteriores ao período universitário;

VI.

Apresentar Declaração de hipossuficiência de próprio punho;

VII.

Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos para a obtenção da bolsa estudantil
Municipal;

VIII.

Apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico, definidos pela
instituição;

IX.

Apresentar atestado de frequência a cada semestre na sede da Secretaria
Municipal de Educação;

X.

Firmar compromisso de cumprir com suas obrigações de estudante;

XI.

Ser aprovado em processo de seleção, que deve considerar critérios de
vulnerabilidade social e econômica, no caso da bolsa estudantil;

XII.

Não receber qualquer outra bolsa estudantil paga por programas oficiais.

Art. 3º - Compete à Secretaria Municipal de Educação o que segue:
I.

Solicitar atividades a serem desenvolvidas pelos alunos bolsistas, sempre de
acordo com suas necessidades;

II.

Verificar se as referidas atividades estão de acordo com as devidas necessidades;

III.

As atividades serão desenvolvidas, sempre que possível, de acordo com cada
área de atuação dos cursos nominados, de forma que o aluno possa interagir com
teoria e prática;

IV.

Elaborar grade horária para as atividades, observadas as peculiaridades de cada
curso, além da situação funcional dos alunos;

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

Preparar o competente Termo de Compromisso de Contrapartida das Bolsas de
Estudos, nos moldes do anexo I do presente, colhendo assinatura do alunobolsista quando da matrícula no curso respectivo, para demais providências
ulteriores legais que se fizerem necessárias.

Art. 4º - Compete aos bolsistas, entre outras funções inerentes de estudante:
I.

Realizar, promover, orientar pesquisas e organizar, de acordo com proposta da
Secretaria Municipal de Educação, os cursos, apresentar trabalhos relativos à
atividade ou programa em eventos educacionais, previamente definidos;

II.

Realizar conferência ou participar dos cursos de conferência que forem
organizados pela da Secretaria Municipal de Educação, desde que em
conformidade com os estudos;

III.

Manter os indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico definido pela
instituição de ensino;

IV.

Fazer referência à sua condição de bolsista nas publicações e trabalhos
apresentados; e

V.

Cumprir as demais exigências estabelecidas nos editais de seleção.

Art. 5º - As bolsas estudantis serão pagas mensalmente no patamar de até 45% (quarenta
e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época, desde que o estudante esteja apto a ser
beneficiado pelo recurso previsto em Lei Municipal;
I.

O estudante beneficiário receberá pagamentos mensais em conta bancaria de
sua titularidade através do setor de Finanças da Prefeitura de Ibicoara;

II.

As bolsas estudantis poderão ser renovadas semestralmente, observados as
disciplinas próprias das Instituições que esteja regularmente matriculado o aluno,
e considerará o desempenho do estudante no semestre anterior ao da renovação,
sendo obrigatoriamente a aprovação em todas as disciplinas, a avaliação dos
programas ou projetos desenvolvidos, bem como a disponibilidade orçamentária;

III.

A Lei Orçamentária anual fixará o teto de gastos com bolsa estudantis, consistindo
em limite para a concessão de novas bolsas, até o limite de 10 (dez);

IV.

Havendo número de aprovados para a concessão de bolsas, que resultem em
valor superior ao teto orçamentário estabelecido, poderá a administração adotar
o rateio do saldo orçamentário, para estabelecimento do valor das novas bolsas,
sem que sejam alteradas o valor das bolsas já concedidas.

Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000
Tel. (77) 3413-2199
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Art. 7° - As bolsas estudantis serão canceladas nos seguintes casos, após avaliação e
conclusão da Secretaria Municipal de Educação:
I.

Conclusão do curso de graduação;

II.

Desempenho acadêmico insuficiente;

III.

Trancamento de matrícula;

IV.

Desistência da bolsa ou do curso;

V.

Abandono do curso;

VI.

Prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, garantida a ampla
defesa e o contraditório; ou

VII.

Poderá ser anulada a concessão de bolsa, quando o procedimento ou o
aproveitamento do enviado não for satisfatório, a juízo da Secretaria Municipal de
Educação.

Parágrafo Único - Qualquer irregularidade apontada acarretará em advertência e, se for
o caso, suspensão da concessão do beneficiado e devolução de recursos.
I.

Havendo indícios de fraude, malversação ou desvio de finalidade, ficará o
beneficiário obrigado a ressarcir o recurso recebido, com atualização monetária,
utilizando-se o INPC, ou outro que o substituir além de juros de mora de 0,5% ao
mês, incidentes desde a data do recebimento de cada parcela indevidamente
recebida.

Art. 8º - A concessão das bolsas estudantis de que trata o Art. III, incisos I a V, será
disciplinada pela Secretaria Municipal de Educação, em harmonia com a política de assistência
estudantil considerada a especificidade das demandas acadêmicas geradas pela vulnerabilidade
social e econômica dos estudantes.
Parágrafo Único - A concessão das bolsas de permanência deverá ser periodicamente
avaliada quanto à efetiva ampliação da permanência e ao sucesso acadêmico dos estudantes em
condição de vulnerabilidade social e econômica na instituição.
Art. 9º - A bolsa estudantil será concedida mensalmente pelo período concernente ao
semestre acadêmico em curso, por no máximo 06(seis) meses, excetuando-se férias e recessos.
Art. 10 - Compete à Secretaria Municipal de Finanças:
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I.

Autorizar todos os pagamentos e transferências de valores com recursos da bolsa
estudantil, através de depósito bancário autorizado pelo titular da pasta ou por
seu substituto legal; e

II.

Encaminhar anualmente ao Prefeito o relatório anual financeiro sobre a gestão da
bolsa estudantil.

Art. 11 - A concessão da Bolsa Estudantil é individual, eventual, temporária e perdurará
enquanto o beneficiado atender aos requisitos elencados supra.
Art. 12 - Através de Edital publicado no site e nos órgãos de circulação oficial do Município,
bem como afixado na sede da Secretaria Municipal de Educação, serão divulgadas a data e
demais condições de inscrição e participação na bolsa estudantil.
Art. 13 - Ficam instituídos exceções a esse Decreto, os estudantes, que estão
matriculados em campus universitários situados no município de Vitória da Conquista-BA, que
terão o benefício de moradia da Casa do Estudante de Ibicoara, não se enquadrando para o
benefício da Bolsa Estudantil.
Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº
136, de 14 de abril de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara – BA, em 07 de julho de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal

ALCIONE FERREIRA SILVA
Secretária Municipal de Educação

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças
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Anexo I
Termo de Compromisso da Concessão de Bolsa Estudantil

Eu,____________________________________________________________________,
portador (a) da Carteira de Identidade _________________, CPF _________________ abaixo
assinado,
estudante
do
Curso
__________________________,
Instituição
_______________________________________________________________________Série/M
ódulo/Período_____, turno ____________, matrícula ____________________ declaro estar de
acordo com as cláusulas que se seguem, com quais me comprometo a cumprir, como participante
deste Programa.
CLÁUSULA PRIMEIRA - O estudante bolsista deverá:
a) Comunicar antecipadamente à Secretaria Municipal de Educação a decisão de desistência do
curso, o trancamento de matrícula ou o desligamento do curso; sob pena de ressarcimento dos
valores recebidos indevidamente;
b) Informar à Secretaria Municipal de Educação, alterações em sua situação socioeconômica, que
tenha originado a solicitação da bolsa;
c) Frequentar as aulas com assiduidade igual ou superior a 75% das aulas dadas nas disciplinas;
d) Comparecer à Secretaria Municipal de Educação sempre que convocado, ou de acordo com
cronograma estabelecido pela coordenação do Programa, para reuniões de acompanhamento
pedagógico/social;
CLÁUSULA SEGUNDA - As Bolsas poderão ser canceladas:
a) A pedido do bolsista, mediante comunicação por escrito à Secretaria Municipal de Educação,
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do período final de usufruto da Bolsa;
b) Automaticamente, ao término do ano letivo ou do curso, em caso de desistência, trancamento
de matrícula ou desligamento;
c) Quando a/o Assistente Social constatar alterações ocorridas nas condições socioeconômicas
do estudante, na renovação da inscrição no Programa e/ou durante a realização de visitas
domiciliares, que não mais justifiquem a concessão das bolsas;
d) Quando o bolsista de permanência vincular-se a outro tipo de bolsa da Instituição, integrante
da Política de Assuntos Estudantis, caracterizada por auxílio financeiro continuado, exceto a Bolsa
Alimentação;
e) Quando o bolsista deixar de cumprir os seus deveres, estabelecidos no Regulamento Interno
do Programa.
CLÁUSULA TERCEIRA – O descumprimento da Cláusula Primeira deste Termo, bem como a
omissão comprovada de informações, poderão acarretar a devolução, pelo estudante, dos valores
recebidos como bolsista.
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CLÁUSULA QUARTA – O estudante bolsista de permanência terá direito à bolsa mensal no valor
de até 90% (noventa por cento) do salário mínimo vigente à época, desde que o estudante esteja
apto a ser beneficiado pelo recurso previsto em Lei Municipal;

( ) Declaro conhecer e concordar com as cláusulas acima e ter levado ao conhecimento e
concordância do meu responsável.

Ibicoara-BA, ____/ __________________ 2022.

__________________________
Assinatura do Bolsista

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTEYMUM1NKFCOEU4OTRDRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
13 - Ano X - Nº 2950

Ibicoara

DECRETO n.º 067, de 07 de julho de 2022
“Dispõe sobre revogação do Decreto Municipal
n.º 65 de 07 de julho de 2022, e dá outras
providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
constitucionais, bem como amparado na Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos legais em vigor,
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal n.º 65 de 07 de julho de 2022, que dispõe sobre
mudança do dia de funcionamento da Feira Livre de Ibicoara.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara – BA, em 07 de julho de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
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Extratos de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 278/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: DARA EMANOELA DE OLIVEIRA NETO
CNPJ: 42.116.794/0001-01
OBJETO: Contratação de serviços técnicos de elaboração de material de estratégias
de marketing e publicidade, elaboração de material publicitário para impressos, digitais
e televisivos do Projeto Rotas Sul da Chapada Diamantina, tendo em vista a
divulgação e o desenvolvimento do turismo do Município de Ibicoara
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
ASSINATURA: 03 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 295/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: ME LEVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
CNPJ: 07.300.794/0001-58
OBJETO: Contratação de serviços de buffet, para realização de festejos juninos do
Município de Ibicoara do ano de 2022.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais)
ASSINATURA: 15 de junho de 2022
PRAZO: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 301/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: JOSÉ ANÍSIO FONTES TORRES
CPF: 108.221.355-15
OBJETO: Locação de veículo tipo “mini trio” para realização de anúncios com o
objetivo de divulgar a programação dos Festejos Juninos na Sede e Zona Rural do
Município de Ibicoara, bem como para realização das brincadeiras infantis durante os
festejos.
VALOR GLOBAL: R$ 4.650,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais)
ASSINATURA: 20 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000
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Termos Aditivos

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 133/2022
DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
DE IBICOARA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA E A
EMPRESA ROSENETE SILVA LIMA

O MUNICIPIO DE IBICOARA, Estado da Bahia, neste ato representado pela Entidade de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ: sob o nº. 13.922.588/0001-82, com sede na Praça Américo Martins
Júnior, nº 46 – Centro – Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, representada neste ato pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Gilmadson Cruz de Melo, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 149.013.655-72 e
RG: 11.150.245-40 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Professor Ubaldino Rocha Aguiar, nº 48,
Distrito de Cascavel – Ibicoara/Bahia, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa

ROSENETE SILVA LIMA, inscrita no CNPJ: 18.129.685/0001-36, com endereço comercial na
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, nº 248 – Ibioara - Bahia, representada neste ato pela Srª
Rosenete Silva Lima, portadora do CPF: 300.229.228-14 e RG 08503968-32 SSP/BA,
CONTRATADA têm justo e acordado entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato de
fornecimento proveniente do Pregão Presencial SRP nº 046/2021, observado o Art. 65, Inciso I da Lei
n.º 8.666/93, e as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este termo aditivo tem por finalidade o acréscimo de quantitativo no contrato
inicial com fundamento no Art. 65, I, da Lei 8.666/93 e Cláusula Primeira, § 1° do Contrato conforme
especificações do Edital de Pregão Presencial SRP nº 046/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
Fica acrescido o percentual de 25,00% ao quantitativo e valor do Contrato de
nº 133/2022, do Pregão Presencial SRP nº 046/2021, em razão da necessidade – com fundamento no
§ 1° da Cláusula Primeira e conforme Art. 65, I, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/93, resultando no
acréscimo ao valor global o montante de R$ 12.250,00 (doze mil e duzentos e cinquenta reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato
mencionado na cláusula primeira, que não tenham sido objeto de retificação pelo presente
instrumento, passando aquele a vigorar, por conseguinte, com a alteração ora introduzida.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Barra da Estiva/BA, para dirimir quaisquer
questões oriundas deste Termo Aditivo, com exclusão de qualquer outro.
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E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado este Termo Aditivo, em duas vias de igual teor e forma, de acordo com o art. 60 da Lei nº
8.666/1993, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.
Ibicoara/Ba, 16 de junho de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
Contratante

ROSENETE SILVA LIMA
CNPJ: 18.129.685/0001-36
Srª Rosenete Silva Lima
Contratada

TESTEMUNHAS:
1. ___________________________________
RG:
2.

___________________________________
RG:
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