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Dispensas de Licitações

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022
O Prefeito Municipal de Ibicoara, no uso de suas atribuições, tendo em vista que
foram cumpridas as determinações legais, sem qualquer vício ou ilegalidade,
conforme parecer jurídico exarado no processo administrativo torna público que foi
homologada a Dispensa de Licitação de n° 033/2022 à pessoa física MARINEIDE
PIRES SILVA, inscrita no CPF: 257.075.798-50, cujo objeto é a locação de 01
imóvel situado na Rua Fernando Neto, nº 166 – Centro do Município de Ibicoara,
destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Cidadania e da sede do Auxílio Brasil.

Ibicoara – Bahia, 02 de agosto de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal

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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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022
OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua Fernando Neto, nº 166 – Centro do
Município de Ibicoara, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e Cidadania e da sede do Auxílio Brasil.
CONTRATADA: MARINEIDE PIRES SILVA
CPF: 257.075.798-50
VALOR GLOBAL: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
VALOR MENSAL: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
BASE LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura
DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO.
Ibicoara – Bahia, 02 de agosto de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO – REEQUILIBRO ECONÔMICO FINANCEIRO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021/2022 DECORRENTE DA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
DO ANO LETIVO 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBICOARA E A EMPRESA MERENQUALY COMÉRCIO DE

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

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 e a empresa MERENQUALY
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ nº. 07.958.307/0001-49, com sede na Rua TG 31 Alto da Boa Vista, n° 285 A, Bairro Alto
da Boa Vista, no município de Vitória da Conquista - Bahia, neste ato representada pelo Sr.
Vagner Adelino Dutra Luz, brasileiro, casado, inscrito no RG: 392278391 SSP/BA e CPF:
603.419.475-04, têm justo e acordado entre si o presente TERMO ADITIVO à ata de registro de
preços proveniente do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022, observado o Art. 65, II, alínea d, da
Lei n.º 8.666/93, e as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este termo aditivo tem por finalidade manter o equilíbrio econômicofinanceiro da Ata de Registro de Preços de nº 021/2022 firmada entre as partes acima
qualificadas, por intermédio do processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 para
aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

LOTE 15
ITEM

1

DESCRIÇÃO

LEITE EM PÓ, integral, instantâneo. Contendo no mínimo 26% de
gorduras, embalado em pacotes plásticos aluminados, limpos não
violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto e registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá apresentar
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 200 gramas.

UND

PREÇO INICIAL
LICITADO

PREÇO
REVISADO

PCT
R$ 7,15

R$ 11,99

CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas na ata
mencionada, que não tenham sido objeto de retificação pelo presente instrumento, passando
aquele a vigorar, por conseguinte, com a alteração ora introduzida.
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E para constar, foi firmado o presente TERMO ADITIVO, em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, a fim de que produza os seus jurídicos e
legais efeitos.
Ibicoara/Bahia, 25 de julho de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
Contratante

MERENQUALY COM. DE PRODUTOS ALIM. LTDA
CNPJ: 07.958.307/0001-49
Rep: Vagner Adelino Dutra Luz
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
_____________________________
Nome:
RG:
_____________________________
Nome:
RG:
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SEGUNDO TERMO ADITIVO – REEQUILIBRO ECONÔMICO FINANCEIRO
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 022/2022, DECORRENTE DA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA
MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO 2022, CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA E A EMPRESA SERVICECOM
LTDA.

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 e a empresa SERVICECOM LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 28.332.804/0001-07, com endereço
comercial na Rua Nelson Portela, nº 216, Praça Maria da Paixão, CEP: 45.360-000, Município de
Maracas - Bahia, representada neste ato pelo Sr. José Mário de Oliveira Froes, brasileiro, maior,
portador da cédula de identidade nº 1145563775, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
010.290.495-21 têm justo e acordado entre si o presente TERMO ADITIVO à ata de registro de
preços proveniente do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022, observado o Art. 65, II, alínea d, da
Lei n.º 8.666/93, e as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este termo aditivo tem por finalidade manter o equilíbrio econômicofinanceiro da Ata de Registro de Preços de nº 022/2022 firmada entre as partes acima
qualificadas, por intermédio do processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 para
aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
LOTE 10
ITEM

4

5

DESCRIÇÃO

UND

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, limpo, magro, sem pele, não
temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob
inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento
de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica,
resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade,
carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de
embalagem. Validade mínima de 03 (três) meses, a contar da data de
entrega.
PEITO DE FRANGO COM OSSO, limpo, com pele, não temperado,
congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção
veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio
de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável,
parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso
líquido de 1 a 5 kg, contendo na embalagem a identificação do produto,
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo
de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade
mínima de 03 (três) meses, a contar da data de entrega.

KG

KG

PREÇO ATUAL

PREÇO
REVISADO

R$ 22,00

R$ 25,96

R$ 14,50

R$ 18,30
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CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas na ata
mencionada, que não tenham sido objeto de retificação pelo presente instrumento, passando
aquele a vigorar, por conseguinte, com a alteração ora introduzida.
E para constar, foi firmado o presente TERMO ADITIVO, em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, a fim de que produza os seus jurídicos e
legais efeitos.
Ibicoara/Bahia, 26 de julho de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
Contratante

SERVICECOM LTDA
CNPJ nº 28.332.804/0001-07
Rep Sr. José Mário de Oliveira Froes
Contratada

TESTEMUNHAS:
_____________________________
Nome:
RG:
_____________________________
Nome:
RG:

2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKREODJDNTU4QUY0MJYXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
8 - Ano X - Nº 2981

Ibicoara

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – REEQUILIBRO ECONÔMICO FINANCEIRO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 019/2022 DECORRENTE DA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
DO ANO LETIVO 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBICOARA E A EMPRESA SIDINEI BRITO MAGALHÃES ME.

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 e a empresa SIDINEI BRITO
MAGALHÃES ME, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 01.502.903/0001-33,
com endereço comercial na Praça do Mercado, nº 10 – Bairro Centro – Iramaia - Bahia,
representado neste ato pelo Sr. Sidinei Brito Magalhães, portador do RG: 06606046-04 SSP-BA E
CPF: 938.728.285-68, têm justo e acordado entre si o presente TERMO ADITIVO à ata de
registro de preços proveniente do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022, observado o Art. 65, II,
alínea d, da Lei n.º 8.666/93, e as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este termo aditivo tem por finalidade manter o equilíbrio econômicofinanceiro da Ata de Registro de Preços de nº 019/2022 firmada entre as partes acima
qualificadas, por intermédio do processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 para
aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

LOTE 05
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO

BISCOITO TIPO MAISENA, tradicional. Em embalagem dupla de
polietileno, contendo 400g cada. Isenta de matérias terrosas, parasitos
e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos
queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Deve conter rótulo com informações nutricionais
e dados do fabricante. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses
contados a partir da entrega do produto.
BISCOITO TIPO MAISENA, sabor chocolate. Em embalagem dupla de
polietileno, contendo 400g cada. Isenta de matérias terrosas, parasitos
e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos
queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Deve con ter rótulo com informações
nutricionais e dados do fabricante. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses contados a partir da entrega do produto.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA SEM LACTOSE, produzido com
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, crocante, isento de
lactose, proteína do leite e gorduras trans. Deve apresentar cor, odor,
sabor e textura característica e ser acondicionado em pacotes
impermeáveis, contendo embalagem primária, secundária e terciária.
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de

UND

PREÇO INICIAL
LICITADO

PREÇO
REVISADO

PCT

R$ 3,95

R$ 4,99

PCT

R$ 4,04

R$ 5,06
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06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 400
gramas.

4

5

6

7

9

10

14

PCT

R$ 3,75

R$ 4,81

PCT

R$ 3,65

R$ 4,56

PCT

R$ 3,33

R$ 4,80

PCT

R$ 3,22

R$ 4,84

PCT

R$ 3,22

R$ 4,84

PCT

R$ 2,89

R$ 3,75

PCT

R$ 2,74

R$ 3,90

PCT

R$ 3,75

R$ 4,60

DESCRIÇÃO

UND

PREÇO INICIAL
LICITADO

PREÇO
REVISADO

OVOS DE GALINHA BRANCO: Ovo branco, médio, fresco, casca firme
e homogênea, liso, limpo, sem rachadura. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes
informações: identificação do produto inclusive a classificação e a
marca, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e registro da
inspeção sanitária.

DZ

R$ 5,95

R$ 7,93

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. Isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos queimados, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla embalagem primária de
polietileno. Na embalagem deverá constar, os dados de identificação, a
data da fabricação, validade do produto, número do lote, lista de
ingredientes, quantidade do produto, informação nutricional e registro
do órgão competente. Embalagem de 400 gramas. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.
BISCOITO INTEGRAL, salgado, em embalagem dupla de polietileno,
contendo 400g. As embalagens devem conter rótulo e informações do
fabricante. Não devem apresentar dureza, queimados ou quebradiços.
Prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, sabores diversos em embalagem de
polietileno, contendo 400g. O produto não deve apresentar-se
queimado ou tostado e nem quebradiço. Deve conter rótulo e descrição
do fabricante. Contendo Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido e outros
ingredientes permitidos. Prazo de validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, sabor chocolate em embalagem de
polietileno, contendo 400g. O produto não deve apresentar-se
queimado ou tostado e nem quebradiço. Deve conter rótulo e descrição
do fabricante. Contendo Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido e outros
ingredientes permitidos. Prazo de validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega.
MACARRÃO, do tipo parafuso, com ovos, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo
500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.
MACARRÃO, do tipo espaguete, massa alimentícia com ovos, tipo
espaguete. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada,
contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva.
Prazo de validade mínimo 06 (seis) meses a contar a partir da data de
entrega.
MACARRÃO INTEGRAL formulado com farinha de trigo integral
enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, farinha de aveia,
farinha de arroz, farinha de cevada e farinha de soja, com ovos.
Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre
de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais.
Embalagem: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de
06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.

LOTE 06
ITEM

1

2
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LOTE 09
ITEM

1

DESCRIÇÃO

UND

PREÇO INICIAL
LICITADO

PREÇO
REVISADO

CARNE BOVINA, TIPO AÇÉM, moída, músculo, proveniente de
animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento,
excesso de gordura, cartilagem e sebo e aponervose, coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável,
parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e
resistente, peso líquido de 500g ou 1kg contendo na embalagem a
identificação do produto, o tipo da carne bovina, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do
órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entrega.

KG

R$ 13,95

R$ 17,11

CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas na ata
mencionada, que não tenham sido objeto de retificação pelo presente instrumento, passando
aquele a vigorar, por conseguinte, com a alteração ora introduzida.
E para constar, foi firmado o presente TERMO ADITIVO, em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, a fim de que produza os seus jurídicos e
legais efeitos.
Ibicoara/Bahia, 26 de julho de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
Contratante

SIDINEI BRITO MAGALHÃES ME
CNPJ nº 01.502.903/0001-33
Rep. Sr. Sidinei Brito Magalhães
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
_____________________________
Nome:
RG:
_____________________________
Nome:
RG:
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Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL SRP

Número
018/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 042/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 100/2022
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 destinado a contratação de
serviços resolve registrar os preços das participantes classificadas abaixo, respeitadas as
disposições das Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/02, Decreto Federal 7.892/2013, DECRETO
MUNICIPAL 037/2021, consoante às cláusulas e condições do Edital Pregão Presencial para
Registro de Preço nº 018/2022/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
ETA CONSULTORIA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA, com sede na Avenida Santos
Dumont, nº 1883 – 7º Andar – Sala 704 – Edifício Aero Espaço Empresarial e Hotel, na cidade
de Lauro de Freitas/Bahia, inscrita no CNPJ: 27.674.915/0001-39, neste ato representada pelo
senhor André Luis Silva dos Santos, portador da cédula de Identidade (RG) nº. 4781296-61
SSP/BA, CPF/MF sob nº 630.281.905-91.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente ata é a realização de registro de preços, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL visando à futura contratação de empresa especializada nos serviços de
veiculação: Spot em rádio AM e/ou FM, produção e gravação de spot, veiculação de avisos em
carros de som, e apresentação de eventos em geral, produção e gravação de vídeos
publicitários, visando suprir as necessidades de trabalho junto às atividades desenvolvidas pelas
secretarias do Município de Ibicoara/Ba.
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 037/2021.
1.3. Integram a Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial e seus
Anexos.
2. DO PREÇO
2.1. O preço está especificado na proposta vencedora deste certame, conforme abaixo
discriminada.
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
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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 01
ITE
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID QUANT. V. UNIT.
M
.
R$
1 Propaganda Volante em Carro de Som na
Hrs
3000
38,00
Zona Urbana
2 Propaganda Volante em Carro de Som na
Hrs
2000
41,00
Zona Rural
VALOR TOTAL DO LOTE R$

LOTE 02
ITE
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. QUANT. V. UNIT.
M
R$
1 Gravação de Spot
Un
750
33,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$

LOTE 03
ITE
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. QUANT. V. UNIT.
M
R$
1 Inserções em Radio de 30" Segundos
Un
1200
6,00
2 Inserções em Radio de 45" Segundos
Un
1200
7,00
3 Inserções em Radio de 60" Segundos
Un
1200
8,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$

LOTE 04
ITE
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. QUANT. V. UNIT.
M
R$
1 Apresentação de Eventos em geral
Hrs
100
312,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$

LOTE 05
ITE
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. QUANT. V. UNIT.
M
R$
1 Inserções de chamada em TV (VT de 45"
Un
280
390,00
segundos)
VALOR TOTAL DO LOTE R$
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V. TOTAL R$
114.000,00
82.000,00
R$ 196.000,00

V. TOTAL R$
24.750,00
R$ 24.750,00

V. TOTAL R$
7.200,00
8.400,00
9.600,00
R$ 25.200,00

V. TOTAL R$
31.200,00
R$ 31.200,00

V. TOTAL R$
109.200,00
R$ 109.200,00
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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 revisados 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 Secretaria Municipal de
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,
matérias-primas, 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 E DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
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 até 12 (doze) meses, contado da
assinatura da presente ata.
4.3. A entrega do objeto da licitação será realizada gradualmente de acordo com a necessidade
da Administração Pública;
4.4. O objeto desta licitação deverá ser prestado de acordo com a discriminação constante deste
Edital, seus anexos e da proposta apresentada, conforme autorizações emitidas pelo Setor de
Compras ou outro Setor por esse expressamente autorizado;
4.5. Os eventuais danos causados a terceiros no cumprimento deste serviço, por ação ou
omissão, por negligência, imperícia ou imprudência, serão de responsabilidade exclusiva do
fornecedor.
5. DOS PAGAMENTOS
5.1. O pagamento de cada compra será efetuado até 30 (trinta) dias após a expedição do termo
de recebimento definitivo, nas condições exigidas e emissão da respectiva Nota Fiscal,
acompanhada da certidão de regularidade com a fazenda Nacional, Dívida Ativa da União e
Tributos e Contribuições Federais e da certidão de regularidade com FGTS.
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 das aquisições 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.
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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 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.
6.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à
Administração Direta.
7. – DO RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
7.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais
serão apontadas pelo setor de contabilidade/tesouraria no ato que antecede cada contratação,
conforme dispõe o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações poderão ainda
estarem presentes na ORDEM DE COMPRA, instrumento substitutivo do contrato.
8. DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO
8.1. O material será entregue de acordo ordem de fornecimento emitida pelo responsável
competente.
8.2. O FORNECEDOR deverá fornecer o objeto nos locais determinados na Autorização de
Compra.
8.3. Os fornecimentos deverão ser realizados no prazo de acordo solicitado, contado do
recebimento do pedido.
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.
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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;
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 do fornecimento dos produtos ou 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, 11 de julho de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
Contratante
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ETA CONSULTORIA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 27.674.915/0001-39
Rep. André Luis Silva dos Santos
Contratada

TESTEMUNHAS:
__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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