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Chamamanto publico nº 002/2022.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de PLANALTINO – BAHIA, através da Secretaria Municipal de Saúde, Torna público,
para conhecimento dos interessados em participar da SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO que visa a
Contratação de entidade qualificada como Organização Social (OS) para FOMENTO DE PROJETOS,
PARCERIA OU CONTRATO DE GESTÃO VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE
SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA EM SAÚDE, com vigência de 12 meses, a contar da data da assinatura do
contrato.
Os interessados deverão baizar o edital completo no diario Oficial do Municipio de Planaltino, no
endereço eletronio https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial, infomações poderão ser obtidas via telefone
(73) 3544 2313/2318, diariamente das 08 às 12:00h entre os dias 01 a 29 de ABRIL de 2022 ou por meio de
endereço eletronico: licitaplanaltino@gmail.com.

PLANALTINO, 01 de abril de 2022.

Antonio Silva Lisboa
Presidente da cpl
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Edital de chamamento Publico nº 002/2022
Processo Administrativo nº 085/2022
PREÂMBULO
A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Planaltino-Bahia, torna público que se acha aberta
licitação por intermédio de Chamamento Público para Credenciamento e contratação de Organizações
da Sociedade Civil Sem fins Lucrativos, com fundamento na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para
O FOMENTO DE PROJETOS E PARCERIA PARA CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE
FOMENTO VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA
PÚBLICA EM SAÚDE, sendo realizadas conforme preceitos que norteiam a Administração Pública para
compor a oferta de serviços públicos de qualidade a comunidade local.
O MUNICÍPIO DE PLANALTINO-BAHIA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no uso das
atribuições;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 199, § 1º da Constituição Federal, que prevê a complementaridade
na contratação de instituições privadas para a prestação de serviços de saúde;
CONSIDERANDO, os dispositivos que norteiam o em parceria com entidades sem fins lucrativos
positivados na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e pelos demais normativos aplicáveis;
CONSIDERANDO, O decreto municipal nº 201 de 22 de Março de 2022, o qual regula os preceitos da Lei
de OS no municípioi.
CONSIDERANDO, a aplicabilidade subsidiária, ao presente objeto, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios das normas gerais da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), e com fundamento na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e da legislação
complementar aplicável;
CONSIDERANDO, a Portaria Ministerial nº 1.034, de 05 de maio de 2010 que “dispõe sobre a participação
complementar das instituições privadas sem fins lucrativos de assistência à saúde.
CONSIDERANDO, que compete a Gestão Municipal, o comando sobre as ações e serviços de saúde no
Município.
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RESOLVE:

Lançar CHAMAMENTO PÚBLICO, com objetivo de
realizar o credenciamento para Qualificação de
Organizações da Sociedade Civil com a finalidade de
FOMENTAR PROJETOS E PARCERIAS PARA CELEBRAR
TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO
VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM
SAÚDE, sendo realizadas conforme preceitos que
norteiam a Administração Pública para compor às
necessidades de oferta de serviços públicos de
qualidade a comunidade local.
1. DA JUSTIFICATIVA
As Organizações da Sociedade Civil (OSC) são entidades do terceiro setor criadas com a finalidade de
atuar junto ao Poder Público, em regime de mútua cooperação, na execução de serviços públicos e tem
o seu regime jurídico regulado pela Lei n. 13.019/2014.
Estas entidades atuam na prestação de serviço público não exclusivo do Estado e tem vínculo com a
Administração Pública, cujo vínculo se dar mediante celebração de termo de colaboração e/ou termo de
fomento.
A prefeitura Municipal de Planaltino-Bahia- SE, com base no que prima a Lei Federal nº 13.019/2014, e a
devida regulamentação municipal positivada no decreto municipal nº 201 de 22 de Março de 2022, busca
Parcerias Público Privada com Organizações da Sociedade Civil poder imprimir maior celeridade em sua
atividade prestacional nas áreas que compõe o complexo sistema de saúde pública municipal.
O Executivo Municipal almeja lançar mão da autorização legal em poder imprimir práticas de gestão
privada, através de, Termos de Fomento e/ou de Colaboração, sem que haja prejuízo ao zelo pelo bem
público e/ou ao erário para poder melhor atender a população de 9.415 habitantes, segundo o censo de
2021.
A união de práticas administrativas mais céleres e menos onerosas ao erário municipal irão propiciar aos
usuários dos serviços públicos das áreas alvo deste instrumento convocatório de Credenciamento.
2. DO OBJETO
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CREDENCIAR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO SEM FINALIDADE LUCRATIVA, PARA
QUALIFICAR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO O FOMENTO DE PROJETOS VOLTADOS
AO INCREMENTO DOS INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DA OFERTA EM SAÚDE NO
ÂMBITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO.
As licitantes deverão informar quais áreas de interesse e linhas atuação quais se propõem a credenciar, a
não explicitação acarretará a exclusão da licitante, bem como, a impossibilidade de pactuar junto a
Secretaria de Saúde serviços distintos aos informados em instrumento regular de credenciamento.
As licitantes que obterem a qualificação de entidade credenciada junto ao executivo municipal de
Planaltino-Bahia- SE, assim permanecerão qualificadas, salvo quando sujeitas às penalidades previstas
nesse instrumento e possível ajuste administrativo a ser firmado.
O efetivo credenciamento não obriga o executivo municipal a adjudicar qualquer que seja o serviço a
entidade qualificada como credenciada.
O presente instrumento convocatório busca prover rol de entidades capacitadas a executar projetos nas
seguintes áreas de interesse em função das linhas de atuação correlatas:
ÁREA DE INTERESSE

LINHA DE ATUAÇÃO

1.1

GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA EM SAÚDE

1.2

ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EM SAÚDE

1.3
1.4

ATIVIDADE PRESTACIONAL EM SERVIÇOS DE SAÚDE
ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE

GESTÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

1.5

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

1.6

COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

1.7

EVENTOS E MUTIRÕES TEMÁTICOS

Os pretensos projetos, quando do momento oportuno de apresentação, deverão ter como objetivos
mínimos:
ᇏ Elevar qualitativamente e quantitativamente os níveis de atendimento à população usuária
dos serviços ofertados nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório;
ᇏ Aumento no nível de controle de informações, insumos e custeio dos serviços ofertados
nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório;
ᇏ Implementação de modelos de gestão visando o aumento da eficiência do serviço prestado
nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório;
ᇏ Elaboração de projetos visando incremento de receita e investimentos nas áreas de
interesse do presente instrumento convocatório;
_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
6 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ᇏ Aumento das atividades prestacionais aos usuários da rede, por meio da execução e
efetivação das políticas públicas nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório.
3. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas
definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela
Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015),
ᇏ entidades privadas sem fins lucrativos que não distribuam entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer
natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
4. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Os interessados em participar da presente Chamada Pública, deverão apresentar a documentação
referente à HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigida, bem como escolher as áreas de interesse e
suas respectivas linhas temáticas, qual se propõe a credenciar, em envelopes fechados e distintos
dirigidos à Comissão Julgadora, a partir do dia 01 de abril de 2022 até o dia 02 de maio de 2022, das
08:00h as 12:00h, na Comissão Permanente de Licitação do Município de Planaltino-Bahia na Av.
André Magalhães, 188, Centro, Planaltino – Ba, da seguinte forma:
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os documentos correspondentes à habilitação serão entregues em envelope único, em original, ou
cópias autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação, ou cartório, em envelope hermeticamente
fechado, de forma a não permitir a visualização do seu conteúdo, com a seguinte descriçãoo externa:
ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Edital de Credenciamento nº 002/2022
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
O envelope nº 1, com a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deve conter:
a. Documentos relativos à capacidade jurídica
ᇏ Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
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ᇏ Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
(http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/);

União

–

TCU

ᇏ A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, por força do artigo 12 da
Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
ᇏ Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
ᇏ Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia
do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se, certidão simplificada emitida
por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014);
ᇏ Dados pessoais (nome completo, logradouro, estado civil, telefone, profissão, RG e CPF) do
signatário (responsável legal) da empresa e/ou entidade, o qual assinará o pretenso futuro ajuste
administrativo;
ᇏ Apresentar cópia de todas as respectivas alterações ou consolidação do ato constitutivo,
estatuto, acompanhado da relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme
estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor
da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada
um deles, conforme ANEXO II – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação
dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26,
caput, inciso VII, do Decreto nº 8.726, de 2016);
ᇏ Declaração de aceitação dos termos e condições previstas no Edital, e que assume a
responsabilidade da autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando às
penalidades legais e a sumária desclassificação da chamada pública (ANEXO III);
ᇏ Declaração emitida pela instituição, atestando que atende ao inciso III do art.7º da
Constituição de República que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, (salvo condição
de aprendiz), conforme modelo ANEXO ao edital.
ᇏ Declaração de visita técnica assinado pelo responsável do setor. (a Falta deste documento,
não inabilita a proponente).
b. Documentos relativos à regularidade fiscal
ᇏ Certidão negativa de débito com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal que
deverão ser apresentadas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não
constar expressamente no corpo desta, o seu prazo de validade. As certidões negativas
deverão ser do domicílio ou sede do licitante;
ᇏ Prova de regularidade relativa à seguridade social (FGTS), expedido pela Caixa Econômica
Federal – CEF;
ᇏ Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União –
CND RFB/PGFN/INSS. A empresa que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão
Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las
conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de validade,
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terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange
todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN);
ᇏ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas em atendimento a Lei nº 12.440/2011 disponível
no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao;
ᇏ Atestado de Visita técnica devidamente assinado ( a falta deste documento não implicará
na desclassificação da proponente). Que deverá ser agendada até o dia 02/05/2022, a planilha
com o quantitativo dos recursos humanos serão entregues no momento da Visita Técnica;
ᇏ Certidão Negativa no Cadastro Municipal de Empresas Inidôneas e Suspensa – CMIS pela
Divisão de Administração e Contratos Municipal, para comprovação de que não receberam
sanção ou que não tenha restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública Municipal;
ᇏ Alvará de Funcionamento e Sanitário da sede da licitante.
Os documentos correspondentes à qualificação e capacidade técnica para oferta de serviços, serão
entregues no envelope 2 em original, cópia instruída dos originais ou em cópia autenticada em
Cartório, em envelope hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização do seu
conteúdo, com a seguinte descrição externa:
ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS COM OS VALORES DEVIDAMENTE
DESCRIMINADOS, QUALIFICAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Edital de Credenciamento nº 002/2022
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
O envelope nº 2, com a DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACIDADE deve conter:
c. Documentos relativos à qualificação e capacidade técnica para oferta de Serviços
ᇏ Carta Apresentação e Declaração da Licitante optando pelas áreas de interesse e linhas
temáticas quais poderá apresentar projetos e/ou ser demandada pelo executivo municipal.
(ANEXO VII)
ᇏ Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades
de relevância pública qual optou por ser credenciada, bem como compatíveis com o objeto
dos futuros instrumentos a serem pactuados (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III,
da Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas,
desde que comprovem possuir possibilidade jurídica a ofertar tais serviços (art. 33, §§ 2º e 3º,
Lei nº 13.019, de 2014);
ᇏ Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso
de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa
jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº
13.019, de 2014) Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas (art. 33, §§ 2º e
3º, Lei nº 13.019, de 2014);
ᇏ Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 3 (três) anos de
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existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ;
ᇏ Possuir experiência prévia ( Através de atestado de capacidade técnica), emitido por
instituição pública ou privada na realização, com efetividade de atividades, projetos e/ou
serviços de natureza semelhante aos possíveis abrangidos pelas áreas de interesse
selecionadas, e a apresentação das 3(três) ultimas notas fiscais ou solicitação de recursos de
outo (s) termo (s) termodecolaboração ou fomento com outros municípios.
ᇏ Apresentar Declaração que possui instalações e outras condições materiais para o
desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou,
alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser
atestado mediante declaração do representante legal da OSC,
ᇏ Declaração que a instituição possui sistema Web Próprio de gestão para colocar à
disposição da contratante.
ᇏ Comprovante que Possui sede ou representação no Município; Lei 13.019/14 Art. 24; Será
precedida de chamamento Público Voltado a selecionar Organização da Sociedade Civil que
tornem mais eficaz a execução do objeto. 2º é Vedado admitir Prever, incluir ou tolerar nos
atos de convocação Cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstancia impertinente ou irrelevante
para o específico objeto da parceria admitidos: A seleção de proposta apresentadas
exclusivamente por concorrentes sediadas ou com representação atuante e reconhecida na
Unidade da Federação ( Cidade), onde será executado o objeto da parceria.
ᇏ Declaração que a instituição não possui servidor público do Município, como representante
legal/membro da diretoria/sócio administrador/proprietário e/ou presidente da instituição
(ANEXO V).
Comprovação de que possui no seu quadro permanente, profissional de nível superior, devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM, que será responsável pela supervisão na execução
dos serviços, numa das formas a seguir:
Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;
Contrato de Prestação de Serviços com data anterior à publicação deste edital;
Contrato Social, ou Ato Constitutivo, no caso de sócio.
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior, Administrador, com nome no Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT;
Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;
Contrato de Prestação de Serviços com data anterior à publicação deste edital;
Ato Constitutivo, no caso de diretor.

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
10 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Comprovação de que possui no seu quadro permanente, profissional de nível superior, processamento
de dados ou análise de sistemas, que será responsável pela implantação, supervisão e manutenção do
sistema informatizado de gestão da saúde numa das formas a seguir:
Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;
Contrato de Prestação de Serviços com data anterior à publicação deste edital;
Ato Constitutivo, no caso de diretor.
Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica no Órgão de classe da respectiva categoria
profissional do Estado da Bahia ou do local de sua sede, em plena validade. Neste caso, terá que
apresentar a carteira do conselho e diploma de cada profissional vinculado à associação, organização,
instituto ou entidade social. Conselhos exigidos:
1.
2.
3.
4.

Conselho Regional de Medicina (CRM);
Conselho Regional de Enfermagem (COREN);
Conselho Regional de Odontologia (CRO);
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CRA);

No caso, a licitação refere-se a serviços de saúde. O art. 1º da Lei 6.839/80, a obrigatoriedade de
inscrição de empresas em determinado Conselho Profissional deve ser ditada pela sua “atividade básica
ou em relação àquela pela qual prestem serviços”.
Todos os documentos deverão ser apresentados de uma só vez, devendo ser apresentados
originais ou cópias autenticadas em cartório ou pela comissão Permanente de licitação não
sendo aceitas cópias em fax.
Os documentos que forem apresentados somente em original não serão devolvidos, e passarão a
fazer parte do processo de habilitação.
Ao apresentar os documentos para inscrição e credenciamento, a instituição se obriga a cumprir
os termos da presente Chamada Pública.

5. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO
ETAPAS

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

DATAS

1

Publicação do Edital de Chamada Pública.

01/04/2022

2

Prazo Final para a visita técnica (opcional )

22/04/2022

3

Prazo final para envio dos envelopes pelas OSCs.

30/04/2022

4

Etapa de avaliação da documentação pela Comissão.

Entre 03/05/2022 a
05/05/2022.
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5

Divulgação do resultado preliminar.

Até 06/05/2022

6

Interposição de recursos contra o resultado
preliminar.

Até 10/05/2022

7

Análise dos recursos pela CPL.

Até 13/05/2022

8

Homologação e publicação do resultado definitivo,
com divulgação das decisões recursais proferidas (se
houver).

Até 16/05/2022

Observação: A visita técnica não será obrigatória neste certame, mas de suma importância para
elaboração do projeto e plano de trabalho.
A Comissão julgadora será responsável a processar e julgar a presente Chamada Pública para a análise dos
envelopes de credenciamento e habilitação.
Deverá se declarar impedido membro da Comissão que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos,
contados da publicação do presente Edital, como associado, dirigente, conselheiro ou empregado de
qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure
conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº
13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).
Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão Julgadora poderá solicitar assessoramento técnico de
permanentista que não seja membro desse colegiado.
A Comissão poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações
e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em
qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da
transparência.
6.

DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Os interessados poderão inscrever–se para credenciamento no dia da vinculação a publicação do
presente instrumento, a partir do dia 01/04/2022 até o dia 02/05/2022, das 08:00h as 12:00h, na
Comissão Permanente de Licitação do Município de Planaltino-Bahia na Av. Andre Magalhães, 188,
Centro, Planaltino - Ba
O processo de credenciamento consiste em duas etapas:
1ª etapa: Análise da documentação da instituição;
2ª etapa: Análise qualitativa e capacidade técnica-operacional da instituição, em atender futuros
objetos em função das áreas de interesse postuladas.
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A verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019,
de 2014) e a não ocorrência de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de
2014) é condição para a entidade poder ter sua condição de entidade credenciada homologada, nos
termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.
Ultrapassada a fase de inscrição e habilitação, as Organizações da Sociedade Civil serão homologadas
como entidades credenciadas, em função das áreas de interesse quais postularam participação, a prover
projetos e/ou soluções a serem fomentados pelo executivo municipal.
Poderá o poder público realizar visitas técnicas, para averiguação, se assim entender possível, às
instalações físicas das entidades proponentes, onde constatará se esta instituição ora visitada possui
condições necessárias para cumprir o objeto e ofertar os serviços de forma satisfatória ao Município
Planaltino-Bahia- Bahia.
Os pareceres relacionados às vistorias das instituições visitadas serão emitidos exclusivamente pelo
responsável nomeado pela Secretaria Municipal de Administração.
A qualificação, e, decorrente homologação como entidade credenciada, ocorrerá se a instituição atender
tudo que fora exigido neste edital, com relação a sua capacidade qualitativa e quantitativa de atender a
pretensa demanda por serviços, conforme delimitado no ANEXO VIII.
Após o prazo limite para apresentação do credenciamento, nenhum outro credenciamento será recebido,
assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente
solicitados pela administração pública municipal
Critérios de

Metodologia de Pontuação

Julgamento
(A) Adequação da proposta
aos objetivos específicos do
programa ou da ação em
que se insere o objeto da
parceria, composto
minimamente pelas
especificações constantes
no presente edital (art. 27,
da Lei 13.019/2014).

- Grau pleno de atendimento (10 pontos)

(B) Adequação e
eficientização do Plano de
Trabalho contendo Prazos e
Metas.

- Grau pleno de atendimento (10 pontos)

Pontuação Máxima por
Item

- Grau satisfatório de atendimento (5
pontos)

10

- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da proposta.

- Grau satisfatório de atendimento (5
pontos)

10

- O não atendimento ou o atendimento
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insatisfatório (0).

- Grau pleno de atendimento (10 pontos)
(C) Cronograma de execução
do projeto.

- Grau satisfatório de atendimento (5
pontos)

10

- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0).
- Grau pleno de atendimento – ter mais
de 10 anos de existência (05 pontos)
(D) Tempo de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ (art. 33, V,
“a”, da Lei 13.019/2014).

- Grau satisfatório de atendimento – ter
entre 05 e 10 anos de existência (3
pontos)

05

- O não atendimento (mínimo 05 anos) ou
o atendimento insatisfatório (0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da proposta.

(E) Adequação e
eficientização da proposta
quanto aos valores de
referência constantes no
termo de referência do
presente edital (art. 27, da
Lei 13.019/2014).

(F) Possuir Dispositivos
informatizados de gestão
para monitoramento,
controle e avaliação dos
resultados, ações, metas e
indicadores do contrato com
a entidade pública e Plano

- Grau pleno de atendimento – ter mais
de 10 anos de existência (10 pontos)
- Grau satisfatório de atendimento – ter
entre 05 e 10 anos de existência (5
pontos)

10

- O não atendimento (mínimo 05 anos) ou
o atendimento insatisfatório (0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da proposta.
- Grau pleno de atendimento (05 pontos)
- Grau satisfatório de atendimento ter no
mínimo 70% dos módulos exigidos (3
pontos)

05

- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0).
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de Trabalhos contidos no
item 6.1

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da proposta.

Pontuação Máxima Global

50

A falsidade de informações nas propostas, deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar,
ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.
Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 25 (vinte e cinco) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C), (D) ou (E); ou ainda que não
contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo
com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os
indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e para o
cumprimento das metas; e o valor global proposto;
c) que estejam em desacordo com o Edital; ou
d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção à luz
da estimativa realizada e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica
e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total
obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas lançadas por cada um dos
membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.
6.1 A vencedora deverá apresentar seu sistema Próprio (dispositivo informatizado de Gestão de Saúde)
para a comissão em até 48 horas após ser declarada vencedora. contendo os módulos de: classificação de
risco, farmácia/almoxarifado, prontuário eletrônico, sequenciador de senha com verbalização eletrônica,
BI (Business Intelligence) disponibilizado para a Secretaria de Saúde.
6.2 É vedado a participação de Cooperativas conforme Lei nº 12.690/2012
7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS ENTIDADES
Serão homologadas como entidades credenciadas a prover serviços de relevância pública em saúde,
sempre obedecendo os limites das áreas definidas como de interesse, todas as entidades que atenderem
os requisitos previstos de forma taxativa no rol de dispositivos previstos no item 4 deste instrumento
convocatório.
As entidades passiveis de efetivo credenciamento serão comunicadas por meio de Termo de
Homologação de Credenciado, endereçado por meio de e-mail eletrônico e publicação oficial de extrato
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de homologação contendo todas as entidades credenciadas em função das áreas de interesse quais foram
habilitadas.
Dada a devida publicidade dos atos de Homologação do Credenciamento, caberá ao presidente da
Comissão, servidor qual presidiu o manifesto procedimento administrativo, comunicar, por meio de
instrumento oficial, o Secretário Municipal de Saúde, que sua manifestação, qual buscou credenciar
OSC´s, para que no momento oportuno, tivesse a quem demandar atividades, projetos e/ou serviços em
saúde, sempre por meio de Concursos de Projetos ou, quando demandados pelos credenciados,
fundamentem a escolha por fomentar ou não o projeto apresentado, fora plenamente atendida pelo
devido processamento do Credenciamento nº 002/2022.
8. DOS EFEITOS DO CREDENCIAMENTO
Julgado apto pela Comissão a credenciar-se, o licitante será convocado, nos moldes positivados no item 7,
para assinar o Termo de Credenciamento, com prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da
comunicação, sob pena de decair do direito ao Credenciamento;
A qualidade de CREDENCIADO obriga a Organização da Sociedade Civil a sujeitar-se à fiscalização da
autoridade competente, encarregada do acompanhamento e da execução dos pretensos serviços a serem
pactuados;
As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados;
O Termo de Credenciamento subordina-se à minuta constante do Edital, e vigorará pelo prazo de 12
(doze) meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da da Lei Federal nº
13.019/14;
A Secretaria Municipal de Saúde de Planaltino-Bahia- Bahia, quando do momento a demandar pactuação
de serviços junto as entidades credenciadas, reservam-se ao direito de encaminhar demandas aos
credenciados, sempre em função das áreas de interesse, quais se encontram habilitadas, conforme a
necessidade e conveniência do poder público, não havendo em hipótese alguma obrigação de formação
de cotas de procedimentos e serviços, ficando, também, reconhecida a inexistência de exclusividade do
CREDENCIADO.
A rescisão do credenciamento poderá ser a qualquer tempo, mediante comunicação escrita com
antecedência de 30 (trinta) dias, sem que disso resulte qualquer penalidade ou indenização em favor da
CREDENCIANTE.
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O presente instrumento convocatório trata apenas do credenciamento das entidades a estarem aptas a
apresentarem e/ou serem demandadas a apresentar projetos afins a sua qualificação e área de interesse
habilitadas, dentro do período de 12 (doze) meses, ao que preceitua a Lei n° 13.019, de 2014 e reduz a
termo as condições a reger a seleção de projetos e regramento aos futuros termos de fomento.
Somente serão firmados os Contratos de Gestão, Termos de Fomento e/ou Colaboração que possuírem
dotação orçamentária.
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Quando da execução de futuro ajuste administrativo, a indicação dos créditos orçamentários e empenhos
necessários à cobertura de cada parcela da despesa, a ser transferida pela administração pública nos
exercícios subsequentes, será realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de
certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver consignada
(art. 24, parágrafo único, e art. 43, §1º, inciso II, ambos do Decreto nº 8.726, de 2016).
Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao do julgamento, a
Unidade Executora indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias
nos orçamentos dos exercícios seguintes (art. 9º, §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Este Processo de parceria observará a dotação orçamentária prevista
na(s) função(os) programática(s) UNIDADE: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; ATIVIDADE: 2029 e
2030; ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00; FONTE 02 e 14 , no valor total de R$ 3.856.541,91 (três milhões,
oitocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), a ser
repassada à Organização Social Civil (OSC), sem fins lucrativos, em 12 (doze) parcelas, a partir do mês de
junho de 2022, no valor Aproximado mensal de R$ 321.378,49 ( trezentos e vinte um mil, trezentos e
setenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
As liberações de recursos para o custeio e manutenção dos futuros ajustes administrativos obedecerão ao
cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto
no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016.
Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas,
dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014):
a)remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de
pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com
pagamentos de impostos, contribuições sociais, e demais encargos;
b)diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a
execução do objeto da parceria assim o exija;
c) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao
valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, energia,
dentre outros); e
d)aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e
serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos
equipamentos e materiais.
É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou empregado
público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade
da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou na
Lei de Diretrizes Orçamentárias da União.
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Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, dos futuros ajustes
administrativos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,
serão devolvidos à administração pública através de ações Sociais por ocasião da conclusão, rescisão ou
extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.
O instrumento de parceria, quando do momento, será celebrado de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e
conveniência administrativas. O julgamento de propostas não obriga a administração pública a firmar o
instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse
financeiro.
10.

DOS IMPEDIMENTOS EM PACTUAR TERMO DE FOMENTO e/ou COLABORAÇÃO

Ficará impedida de celebrar o termo de fomento e/ou colaboração, quando do momento oportuno, a
Organização da Sociedade Civil que:
ᇏ Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar
no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
ᇏ Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39,
caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
ᇏ Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação
aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os
integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e
6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de
2016);
ᇏ Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos,
exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda,
a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art.
39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
ᇏ Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação
em licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no
inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73
da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);
ᇏ Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos
(art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou,
ᇏ Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
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irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação,
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta
grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto
durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade,
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992(art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).
DAS OBRIGAÇÕES:
11.
OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO
Caberá à Contratante, quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo
próprio a materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade Credenciada e o poder
público municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil
por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em
meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu
conteúdo;
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, semestral, e através
dos trabalhos da comissão de monitoramento e avaliação designada, qual homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida
pela organização da sociedade civil;
c) realizar pesquisa de satisfação, semestralmente, com os beneficiários do plano de
trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do
cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das
metas e atividades definidas;
d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma
de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução
do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;
e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo,
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas
responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo
encerramento;
i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos
recursos envolvidos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de
evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.
k) Disponibilizar hardware, TV, leitor biométrico, internet para a implantação do sistema
informatizado de Gestão.
12.

OBRIGAÇÕES DA OSC
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Caberá a contratada, sempre respeitando as áreas de interesse qual se habilitarão, quando do
momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo
jurídico prestacional entre a Entidade Credenciada e o poder público municipal, na condição de
signatária, OBRIGAR-SE-Á:
a) manter escrituração contábil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio dos futuros termos de
colaboração/termo de fomento quais poderão ser firmados até 90 (noventa) dias após o
recebimento do recurso;
c) divulgar na internet ou em locais visíveis de suas sedes administrativas ou
estabelecimentos em que exerçam suas ações em função das parcerias eventualmente
celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no
art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
e) dar acesso, quando formalmente solicitado, aos servidores, legalmente competentes,
dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno
municipal e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, documentos,
informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei
Federal nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração
ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao
referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorrentes de restrição à sua execução, salvo, nos casos onde o poder público
contribuiu para a textualizada ocorrência;
h) disponibilizar aos cidadãos e usuários, na sua página na internet ou, na falta desta, em
sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo,
pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
i) Disponibilizar sistema informatizado web de gestão com todos os módulos contidos no
item 6.1 deste edital.
j)
13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
O Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser
prorrogado, por interesse das partes, nos termos do artigo 57, II, da Lei 13.019/14.
PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer alteração do Termo de Credenciamento, somente será admitida
mediante justificativa prévia, devidamente aprovada pela autoridade competente, e por meio de termo
aditivo próprio.
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14.

DA DESQUALIFICAÇÃO DE CREDENCIADO
Constitui motivo de rescisão do Termo de Credenciamento, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas
alterações, desde que cabíveis, resguardadas as prerrogativas conferidas pelo artigo 58,
observados também os critérios contidos nos artigos 77, 79 e 80, todos da referida Lei.

Parágrafo Único: O Termo de Credenciamento será rescindido em caso de contingenciamento de
recursos que impeça o empenho.
15. DISPOSIÇÕES FINAIS
Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência 02 (dois) dias úteis da datalimite para envio dos credenciamentos, a ser ou protocolada no endereço informado no preambulo
deste Edital. A resposta às impugnações caberá à Comissão Permanente de Licitação-CPL.
Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos,
deverão ser encaminhados com antecedência 02 (dois) dias úteis da data-limite para envio dos
envelopes, exclusivamente a ser ou protocolada no endereço informado no preambulo deste Edital. Os
esclarecimentos serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As
respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de
Chamada Pública e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos,
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da
isonomia.
A Comissão Permanente de Licitação resolverá os casos omissos e as situações não previstas no
presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública.
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou
em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer
natureza.
Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à
participação na Chamada Pública serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, não
cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.
16. DA RETIRADA DOS EDITAIS
O Edital da Chamamento Público nº 002/2022 será retirado exclusivamente via internet. O interessado
deverá enviar um e-mail solicitando para o seguinte endereço eletrônico: licitapalanltino@gmail.com
17. CONSTITUEM ANEXOS DO PRESENTE EDITAL, DELE FAZENDO PARTE INTEGRANTE:
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Anexo I - Declaração de Ciência e Concordância
Anexo II - Carta Apresentação contendo declaração de área de interesse
Anexo III - Formulário de Visita Técnica
Anexo IV - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
Anexo V - Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos
Anexo VI - Minuta do Termo de Credenciamento
Anexo VII - Declaração Relação dos Dirigentes da Entidade;
Anexo VIII – Proposta de Preços

Planaltino, 01 de abril de 2022.
Antonio Silva Lisboa
Presidente da CPL

PARECER JURÍDICO.
Esta Minuta de Contrato obedece aos requisitos
legais e atende a todas as formalidades exigidas
pela lei 13.019/2014, estando de acordo com as
respectivas disposições legais, motivo pelos quais a
Aprovamos, nos termos do par.
______________________________
Israel Miranda Soares
Advogado
OAB/BA nº: 47.529
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(MODELO)
ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as
disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº .........../20....... e em seus anexos, bem como
que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados durante o processo de julgamento
.

Planaltino-Bahia – Bahia , ____ de ______________ de 2022.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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(MODELO)
ANEXO II
PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTES
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX
Ref.: CHAMADA PÚBLICA Nº XXX/2022

Prezado Senhor,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V. S.ª
os seguintes pontos:
1. Documentos abaixo discriminados, exigidos para habilitação na licitação referenciada;
(DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS DOCUMENTOS)
2. Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e
que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa
plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos.
3. Declaramos, sob as penalidades cabíveis que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação, conforme dispõe o art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
4. Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito)
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 14 (quatorze) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXIII do art. 7º da
Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99);
5. Apresentamos as áreas de interesse manifesto da entidade, as quais devidamente serão
comprovada capacidade técnica prévia:
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QUANTITATIVO DE VAGAS E VALOR ESTIMADO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CONDUTOR CAT D
CONDUTOR B
TEC. ENFERMAGEM
SERVIÇOS GERAIS
VIGILANTE
RECEPÇÃO
ASSISTENTE ADM
ASSISTENTE SOCIAL
FARMACÊUTICO
COORDENADOR UPA/ SAMU
DIRETOR UPA
GERENTE DE SISTEMAS
ASSESSORA TÉCNICA
COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
GERENTE DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 40HS
GERENTE DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 20HS
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO COMO; ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE IMAGENS,
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSUMOS
MÉDICOS, MATERIAL DE IMAGEM PARA EXAMES MEDICOS HOSPITALARES,
CILINDROS DE OXIGÊNIO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. MATERIAL DE
EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO), ENXOVAL E UNIFORMES. EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), RECURSOS HUMANOS; SE HOUVER NECESSIDADE
PARA QUE ESTAS TAREFAS SEJAM EXECULTADAS, CONFORME A DEMANDA DA
SECRETARIA.
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE ROUPARIA/LAVANDERIA.
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. SERVIÇOS GRÁFICOS/PUBLICAÇÃO.
SERVIÇO DE GUARDA/DIGITALIZAÇÃO. RECURSOS HUMANOS; SE HOUVER
NECESSIDADE PARA QUE ESTAS TAREFAS SEJAM EXECULTADAS, CONFORME A
DEMANDA DA SECRETARIA.
SERVIÇOS DE TERCEIROS; MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MEDICAÇÕES E MATERIAIS MEDICO
HOSPITALARES, ALUGUEL DE VEÍCULO, OUTROS SIMILARES NÃO ESPECIFICADOS.

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VALOR UNIT
1.212,00
1.860,00
1.560,00
1.454,40
1.454,40
1.212,00
1.212,00
1.212,00
1.212,00
2.200,00
3.500,00
3.000,00
2.600,00
2.000,00
2.000,00
3.800,00
2.800,00
1.500,00
1.212,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VALOR TOTAL
7.272,00
7.440,00
28.080,00
7.272,00
31.996,80
30.300,00
16.968,00
21.816,00
13.332,00
4.400,00
7.000,00
3.000,00
2.600,00
2.000,00
4.000,00
3.800,00
2.800,00
1.500,00
4.848,00

R$

50.000,00

R$

50.000,00

QUANT
6
4
18
5
22
25
14
18
11
2
2
1
1
1
2
1
1
1
4

1
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(MODELO)
ANEXO III

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

A

Entidade

__________________________________________________________,

_________________________________________________,

CNPJ

no

com

sede

na

________________________,

representada pelo(a) Sr.(a) ________________________________________________________, (Cargo):
__________________________, VISITOU, em função da possibilidade futura de pactuar serviços de
relevância pública em saúde na área (área de interesse manifestado), as unidades e/ou equipamentos
quais compõe a rede municipal de oferta serviços e/ou atendimento, abrangidos por esta, à população de
Planaltino-Bahia- Se, tomando, inclusive, conhecimento das reais necessidades para elaboração de
futuros planos de trabalho, visando O FOMENTO DE PROJETOS VOLTADOS AO INCREMENTO DOS
INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

Planaltino Bahia , ____ de ______________ de 2022.

..................................................................................................................
(Nome e Cargo do Responsável da Área/Equipamento Visitada)

OBS: A organização da sociedade civil poderá realizar uma visita técnica devida a cada área de interesse
que manifestar interesse para elaboração do projeto e proposta, a falta desta visita, não implicará na
sua desclassificação.
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(MODELO)
ANEXO IV

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, c/c o art.
26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da sociedade civil –
OSC]:
a) Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades
ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
OU
b) Pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das
metas estabelecidas.
OU
c) Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades
ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como
pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A
presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.

PLANALTINO-BAHIA , ____ de ______________ de 2022.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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(MODELO)
ANEXO V
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a
[identificação da organização da sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das
vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade:
a)

Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no
território nacional;

b)

Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

c)

Não tem como dirigente membro de Poder Público ou do Ministério Público, ou dirigente
de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual
será celebrado o termo de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau.

d)

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria
natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente
informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento
de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº
13.019, de 2014);

e)

Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº
13.019, de 2014;

f)

Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em
licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em
chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e
entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim,
declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
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g)

Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito)
anos;

h)

Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta
grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto
durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992.

PLANALTINO-BAHIA , ____ de ______________ de 2022.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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(MODELO)
ANEXO VI
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. XXXX/2022, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE
PLANALTINO - BAHIA E A [QUALIFICAR A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL] COM FINCAS A ESTABELECER AS
PREMISSAS LEGAIS A HABILITAR ESTA A CELEBRAR TERMO
DE FOMENTO, E/OU COLABORAÇÃO COM O PODER
PÚBLICO MUNICIPAL, RESPEITANDO AS EXIGÊNCIAS DA
CHAMADA PÚBLICA XXX/2022 DE SEUS ANEXOS.
Termo de Credenciamento que entre si celebram a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTINOBAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita sob o CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste
ato
representado
pelo
Secretário
(a)
Municipal
de
XXXXX,
Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), casado (a), inscrito no CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX,
RG nº. XXXXXXXXX , SSP/XX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste
ato assistido pela Procuradoria Municipal de XXXXXXXX, doravante denominado de CREDENCIANTE, e
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica, de direito privado, sem finalidade
lucrativa, inscrita
no
CNPJ
nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida na Rua
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
neste
ato
representada
neste
ato
pelo
(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diretor presidente(a) desta instituição, inscrito no CPF nº.
XXX.XXX.XXX-XX, RG nº. XXXXXXXXX, SSP/XX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
doravante denominado CREDENCIADO e CONTRATADO, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº.
13.019/14, Decreto Municipal nº. XXXXXXXXXXX e alterações posteriores, celebram o presente ajuste
administrativo visando a outorgar a citada entidade celebrar futuros Termos de Fomento e/ou
Colaboração, bem como possíveis Acordos de Cooperação Técnica, em CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO,
nos termos que seguem abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1. O presente Termo de Credenciamento tem por objeto o credenciamento de Organização da
Sociedade Civil, qual cumpriu as exigências positivadas pela CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXX/2022,
a está apta, dentro do período de vigência deste, AO FOMENTO DE PROJETOS VOLTADOS A
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PUBLICA EM SAÚDE
NO ÂMBITO MUNICIPAL.
2. Os projetos a serem apresentados pelo CREDENCIADO devem guardar estrita obediência aos
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limites das áreas de interesse e linhas temáticas qual manifestou interesse e fora devidamente
habilitada.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ÁREA DE INTERESSE E ABRANGÊNCIA
3. O presente Termo de Credenciamento materializará, dentro de seu devido prazo de vigência, o
vínculo jurídico valido entre os signatários com fincas a prover atividades, projetos e/ou serviços
nas áreas de interesse que seguem:
ÁREA DE INTERESSE

LINHA DE ATUAÇÃO

1.
1

GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA EM SAÚDE

1.
2

ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EM SAÚDE

1.
3

ATIVIDADE PRESTACIONAL EM SERVIÇOS DE SAÚDE

1.
4

ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE

GESTÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE

1.
5

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

1.
6

COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

1.
7

EVENTOS E MULTIRÕES TEMÁTICOS

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Este Processo de parceria observará a dotação orçamentária prevista
na(s) função(os) programática(s) XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, no valor total de R$ XXXXXX a
ser repassada à Organização Social Civil (OSC), sem fins lucrativos, em 12 (doze) parcelas, a partir do mês
de XXXX de 2022, no valor Aproximado mensal de R$ XXXXX
CLÁUSULA TERCEIRA: DA CELEBRAÇÃO DE AJUSTE ADMINISTRATIVO PRÓPRIO
4. A condição de CREDENCIADO não obriga o Poder Público Municipal celebrar ajuste administrativo
para a execução de quais quer que seja o projeto e/ou serviço.
5. A condição de CREDENCIADO qualifica a Organização da Sociedade Civil a poder ser demandada,
quando do momento oportuno, a apresentar plano de trabalho com fincas a execução de serviços
em saúde, sempre em estrita relação com as áreas de interesse quais está devidamente habilitada;
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6. A condição de CREDENCIADO qualifica a Organização da Sociedade Civil a poder, quando do
momento oportuno, a apresentar plano de trabalho a ser fomentado com fincas a execução de
serviços em saúde, sempre em estrita relação com as áreas de interesse quais está devidamente
habilitada;
7. Os serviços passiveis de futuras pactuações, sempre respeitando o conjunto de áreas de interesse e
linhas de atuação delimitadas no instrumento convocatório do CHAMAMENTO PÚBLICO n°
XXX/2022, quando do momento oportuno, serão reduzidos a termos por meio de ajuste
administrativo próprio previsto na Lei Federal nº 13.109/2014.
8. O ajuste administrativo denominado Termo será adotado para a consecução de planos de trabalhos
cuja concepção seja das organizações da sociedade civil, com o objetivo de incentivar e reconhecer
projetos desenvolvidos ou criados por quaisquer das organizações da sociedade civil qualificada
como CREDENCIADA.
9. O ajuste administrativo denominado TERMO DE COLABORAÇÃO será adotado para a consecução
de planos de trabalho cuja concepção seja da administração pública municipal, com o objetivo de
executar projetos ou atividades parametrizados pela CREDENCIANTE.
10. Qualquer alteração que importe na modificação e incida sobre a diminuição da capacidade
operativa da CONTRATADA, ensejará a rescisão das condições pactuadas.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
11. A vigência do presente ajuste administrativo é de 12 (doze) meses, contados da data da sua
assinatura, contados da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal nº
8.666/93;
12. A continuação da prestação de serviços pactuados, dada a qualificação de CREDENCIADO da
signatária, nos exercícios financeiros subsequentes, respeitado o prazo de vigência do presente
TERMO DE CREDENCIAMENTO, fica condicionada a assinatura de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
13. Caberá às Entidades Credenciadas, sempre respeitando as áreas de interesse qual se habilitarão,
quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a
materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade Credenciada e o poder público
municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:
a) manter escrituração contábil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio dos futuros termos de
colaboração/termo de fomento quais poderão ser firmados;
c) divulgar na internet ou em locais visíveis de suas sedes administrativas ou
estabelecimentos em que exerçam suas ações em função das parcerias eventualmente
celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no
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art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
e) dar acesso, quando formalmente solicitado, aos servidores, legalmente competentes,
dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno
municipal e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, documentos,
informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei
Federal nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração
ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao
referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorrentes de restrição à sua execução, salvo, nos casos onde o poder público
contribuiu para a textualizada ocorrência;
h) disponibilizar aos cidadãos e usuários, na sua página na internet ou, na falta desta, em
sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo,
pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
i) Disponibilizar Software de gestão na saúde.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE
14. Caberá à Secretaria Municipal de Administração de Feira de Santana/BA, quando do momento
oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo jurídico
prestacional entre a Entidade Credenciada e o poder público municipal, na condição de signatária,
OBRIGAR-SE-Á:
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil
por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em
meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu
conteúdo;
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida
pela organização da sociedade civil;
c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os
beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma
de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução
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do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;
e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo,
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas
responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo
encerramento;
i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos
recursos envolvidos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de
evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.
k) Fornecer ambiente e hardware para instalação do software, como; TV corporativa,
internet, leitor biométrico, computadores, impressoras, webcam.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
15. O presente ajuste administrativo trata apenas da qualificação da entidade signatária a condição de
CREDENCIADA, e, por seguinte, estar apta a apresentar e/ou ser demandadas a apresentar planos
de trabalhos com fincas a execução de atividades, projetos e/ou serviços em saúde, sempre dentro
da abrangência das áreas de interesse qual encontra-se habilitada.
16. Quando da execução de futuro ajuste administrativo, seja ele um TERMO DE FOMENTO ou um
TERMO DE COLABORAÇÃO, a indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à
cobertura de cada parcela de despesa deverá ser realizada mediante registro contábil e deverá ser
formalizada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício em
que a despesa estiver consignada (art. 24, parágrafo único, e art. 43, §1º, inciso II, ambos do
Decreto nº 8.726, de 2016).
17. Nas parcerias a serem firmadas com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro
seguinte ao do julgamento, a Unidade Executora indicará a previsão dos créditos necessários para
garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes (art. 9º, §1º, do Decreto
nº 8.726, de 2016).
18. O teto mensal máximo de desembolso, por projeto selecionado para fomento, quando do momento
oportuno, não poderá ultrapassar o que fora reservado orçamentariamente a custear as ações
programáticas afins dos objetos e metas pactuados. A EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E
SALDO FINANCEIRO, QUANDO DO MOMENTO DE ASSINATURA DO TERMO, FAZ-SE CONDIÇÃO
PRIMARIA.
19. Somente serão firmados os CONTRATOS que possuírem dotação orçamentária.
CLÁUSULA OITAVA: DA REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA
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20. A execução do presente ajuste administrativo será avaliada por servidor da Secretaria Municipal de
Administração, aqui designado, não excluindo a fiscalização dos órgãos de controles internos e/ou
externos, qual observará o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste
instrumento.
21. Sob critérios definidos pela Secretaria Municipal de Administração, poderá a qualquer tempo ser
realizada auditoria junto a Organização da Sociedade Civil, visando certificar-se que esta continua
reunindo as condições jurídico-administrativas a conservar sua condição de CREDENCIADA.
22. Qualquer alteração, ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da
CREDENCIADA, poderá ensejar a não prorrogação deste ajuste administrativo ou a revisão das
condições pactuadas.
DAS OBRIGAÇÕES:
23.

OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO

Caberá à Contratante, quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo
próprio a materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade Credenciada e o poder
público municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:
l) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil
por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em
meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu
conteúdo;
m) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, semestral, e através
dos trabalhos da comissão de monitoramento e avaliação designada, qual homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida
pela organização da sociedade civil;
n) realizar pesquisa de satisfação, semestralmente, com os beneficiários do plano de
trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do
cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das
metas e atividades definidas;
o) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma
de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução
do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;
p) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
q) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo,
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas
responsabilidades;
r) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
s) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo
encerramento;
t) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos
recursos envolvidos na parceria;
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u) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de
evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.
v) Disponibilizar hardware, TV, leitor biométrico, internet para a implantação do sistema
informatizado de Gestão.
24.

OBRIGAÇÕES DA OSC

Caberá a contratada, sempre respeitando as áreas de interesse qual se habilitarão, quando do
momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo
jurídico prestacional entre a Entidade Credenciada e o poder público municipal, na condição de
signatária, OBRIGAR-SE-Á:
j) manter escrituração contábil regular;
k) prestar contas dos recursos recebidos por meio dos futuros termos de
colaboração/termo de fomento quais poderão ser firmados até 90 (noventa) dias após o
recebimento do recurso;
l) divulgar na internet ou em locais visíveis de suas sedes administrativas ou
estabelecimentos em que exerçam suas ações em função das parcerias eventualmente
celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
m) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no
art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
n) dar acesso, quando formalmente solicitado, aos servidores, legalmente competentes,
dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno
municipal e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, documentos,
informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei
Federal nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
o) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;
p) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração
ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao
referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorrentes de restrição à sua execução, salvo, nos casos onde o poder público
contribuiu para a textualizada ocorrência;
q) disponibilizar aos cidadãos e usuários, na sua página na internet ou, na falta desta, em
sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo,
pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
r) Disponibilizar sistema informatizado web de gestão com todos os módulos contidos no
item 6.1 deste edital.
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CLÁUSULA NONA SEGUNDA: DAS RESPONSABILIDADES E SANÇÕES
25. Constitui motivo de rescisão do Termo de Credenciamento, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas
alterações, desde que cabíveis, resguardadas as prerrogativas conferidas pelo artigo 58, observados
também os critérios contidos nos artigos 77, 79 e 80, todos da referida Lei.
26. A CREDENCIADA, em função do procedimento do contraditório e ampla defesa, poderá sofrer os
efeitos da aplicação das seguintes sanções:
I.
II.

advertência;
suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da
sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
27. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário MUNICIPAL,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO GESTOR FISCAL DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
28. A Gestão, acompanhamento e fiscalização da execução do presente termo de credenciamento
ficará a cargo do servidor público municipal XXXXXXXXXXXXXXXX – (Cargo e Função),
Permanentemente designada para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
29. O presente instrumento administrativo está vinculado às condições previstas no edital da
CHAMAMENTO PÚBLICO nº. XXXX/2022.
30. Aplica-se ao presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, nas partes omissas, a legislação pertinente em
vigor.
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(MODELO)
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
(DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016)

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], nos
termos dos arts. 26, caput, inciso VII, e 27do Decreto nº 8.726, de 2016, que:
a) Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério
Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; ou (b)
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”.
Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informados e justificado
pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente
como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014);

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nome do dirigente e
cargo que ocupa na OSC

Carteira de identidade, órgão
expedidor e CPF

Endereço residencial,
telefone e e-mail

b) Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança,
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de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
c) Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de
Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública
municipal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em
comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei
de diretrizes orçamentárias; e, (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes
contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os
quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores.
PLANALTINO-BAHIA , ____ de ______________ de 2022.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC
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(MODELO)
ANEXO IX

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

À Comissão de Licitação de Planaltino

A empresa .................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
........................, com endereço na ..............................., por seu representante ao final assinado, vem
apresentar proposta de preço para o Chamamento Público nº 002/2022, conforme planilhas anexas,
salientando, ainda as seguintes condições:
a) O prazo de Validade da proposta é de ..........(........) dias;
b) A mesma é elaborada de forma independente e com conhecimento de todas as obrigações
estabelecidas no edital;
c) Nos valores propostos já estão inclusas todas as despesas que influam direta ou indiretamente
nos custos da execução do objeto licitado;

____________, _____de __________________ de 2022.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE SAÚDE PLANALTINO BAHIA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CONDUTOR CAT D
CONDUTOR B
TEC. ENFERMAGEM
SERVIÇOS GERAIS
VIGILANTE
RECEPÇÃO
ASSISTENTE ADM
ASSISTENTE SOCIAL
FARMACÊUTICO
COORDENADOR UPA/ SAMU
DIRETOR UPA
GERENTE DE SISTEMAS
ASSESSORA TÉCNICA
COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
GERENTE DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 40HS
GERENTE DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 20HS
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO COMO;
ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE IMAGENS,
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL,
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSUMOS
MÉDICOS, MATERIAL DE IMAGEM PARA
EXAMES MEDICOS HOSPITALARES, CILINDROS

VALOR UNIT

VALOR
TOTAL

R$
1.212,00
R$
1.860,00
R$
1.560,00
R$
1.454,40
R$
1.454,40
R$
1.212,00
R$
1.212,00
R$
1.212,00
R$
1.212,00
R$
2.200,00
R$
3.500,00
R$
3.000,00
R$
2.600,00
R$
2.000,00
R$
2.000,00
R$
3.800,00
R$
2.800,00
R$
1.500,00
R$
1.212,00

R$
7.272,00
R$
7.440,00
R$
28.080,00
R$
7.272,00
R$
31.996,80
R$
30.300,00
R$
16.968,00
R$
21.816,00
R$
13.332,00
R$
4.400,00
R$
7.000,00
R$
3.000,00
R$
2.600,00
R$
2.000,00
R$
4.000,00
R$
3.800,00
R$
2.800,00
R$
1.500,00
R$
4.848,00

R$
50.000,00

R$
50.000,00

QUANT

INSALU

TAXA ADM
VALOR TOTAL
E CUSTOS
DA PROPOSTA
IND. ISS

6
4

20%

18

20%

5
22

20%

25
14
18
11
2
2
1
1
1
2
1
1
1
4

1
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DE OXIGÊNIO, MATERIAL DE LIMPEZA E
DESCARTÁVEIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE
(MATERIAL DE ESCRITÓRIO), ENXOVAL E
UNIFORMES. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI'S), RECURSOS HUMANOS; SE
HOUVER NECESSIDADE PARA QUE ESTAS
TAREFAS SEJAM EXECULTADAS, CONFORME A
DEMANDA DA SECRETARIA.
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
PATRIMONIAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,
TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL,
SERVIÇO DE ROUPARIA/LAVANDERIA.
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
SERVIÇOS GRÁFICOS/PUBLICAÇÃO. SERVIÇO
DE GUARDA/DIGITALIZAÇÃO. RECURSOS
HUMANOS; SE HOUVER NECESSIDADE PARA
QUE ESTAS TAREFAS SEJAM EXECULTADAS,
CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA.
SERVIÇOS DE TERCEIROS; MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
ADMINISTRATIVOS, MEDICAÇÕES E MATERIAIS
MEDICO HOSPITALARES, ALUGUEL DE VEÍCULO,
OUTROS SIMILARES NÃO ESPECIFICADOS.
VALOR TOTAL ESTIMADO

R$
250.424,80

140

TOTAL

R$

____________, _____de __________________ de 2022.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 251/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 063/2022
CHAMADA PUBLICA N º 004/2021

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTINO, CNPJ nº
11.394.887/000166, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino CEP; 45.375-000
CONTRATADA: MAYSE DOS SANTOS MATOS, residente e domiciliado na Rua
Cipriano F. de Assis, nº 39, Centro, Planaltino/BA, CEP; 45.375-000 registrada no
CPF; sob nº: 072.722.155-85, portador da Cédula de Identidade n. º 14.908.305-02
OBJETO: O presente chamamento público tem por objetivo o Credenciamento
de profissionais da área de Saúde, pessoa física, para a prestação de serviços
nas Unidades de Saúde do município de planaltino. Serviço De Enfermagem No
Povoado De Angélica – Usf Claudio Vieira De Almeida.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e

seiscentos reais)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 02 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da
Despesa

Dotação

MANUTENÇÃO DO
PROGRAMA
SAÚDE DA FAMÍLIA

03.001.10.301.0007.2031.3.3.90.36.00
14

Valor Estimado
R$ 28.600,00

Planaltino – BA, 02 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 077/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 064/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 021/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECCOES ALMEIDA
BRAGA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.312.906/0001-30, com sede na
Av. Senhor dos Passos, nº 1375 – Centro, Feira de Santana, CEP: 44.020-005
OBJETO: Aquisição de material destinado para montagem de cenários teatrais
para apresentações na rede escolar da sede e ou no campo com vistas a
despertar nos alunos o interesse cultural

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 2.749,00 (dois mil setecentos e

quarenta e nove reais)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 02 DE MARÇO DE 2022 A 31 DE MAIO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa
GESTAO DE ACOES CULTURAIS E
TURISTICAS

Dotação
08.001.13.392.0008.2005.3.3.90.30.00
- 00.01.0000.000

Valor Estimado
R$ 2.749,00

Planaltino – BA, 02 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 078/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 065/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N º 009/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: EVANS BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 29.274.587/0001-09, com sede Av.
Benjamim Constant, nº 10, Baixinha, Encruzilhada, Bahia, CEP: 45.150-000
OBJETO: Contratação de Serviços de Assessoria Especializada em capitação e
recuperação de créditos referentes a tributos não pagos por Instituições
Financeiras; Por Empresas fornecedoras de Energia Elétrica; de Abastecimento
de Água e ainda por aquelas que atuarem nas áreas de reflorestamento,
silvicultura ou análogas, com atuação no município, mais precisamente a
restituição de valores não recolhidos em favor do Município.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 350.000,00 (trezentos e

cinquenta mil reais)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 03 DE MARÇO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa

Dotação

GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

04.001.04.122.0002.2009.3.3.90.35.00 R$ 350.000,00
- 00.01.0000.000

Valor Estimado

Planaltino – BA, 03 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
46 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 028/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 066/2022
PREGÃO ELETRONICO N º 005/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: VITORIA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.151.359/0001-00, Inscrição Estadual nº
123.615.949, situada Avenida João Alves Martins, Centro, Ibotirama - Ba
OBJETO: O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa
especializada no serviço de transporte escolar para atender as necessidades do
município de Planaltino - Ba, tudo conforme critérios estabelecidos no edital e
Termo de Referência.
VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 1.155.974,00, (um milhão cento

e cinquenta e cinco mil novecentos e setenta e quatro reais)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 04 DE MARÇO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Secretaria: 020400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 020401 - SECRETARIA DE
EDUCACAO E CULTURA
ATIVIDADE:
12.361.005.2.018 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.368.005.2.017 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO;
12.542.005.2.022 - GESTAO DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1-4-22

Planaltino – BA, 04 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
47 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 067/2022
CHAMADA PUBLICA N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XANDÚ inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº 03.365.75/0001-66, com sede na Faz Xandu, SN, Casa, Zona Rural,
Maracas Bahia, CEP: 45.360-000
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos
da rede de educação municipal, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
01/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$

50.391,70 (cinquenta mil

trezentos e noventa e um reais e setenta centavos)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 04 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa
MANUTENÇÃO

DA

Dotação

Valor Estimado

08.001.12.368.0004.2021.3.3.90.30.00

R$ 50.391,70

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Planaltino – BA, 04 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
48 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 068/2022
CHAMADA PUBLICA N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS - EFRAIM inscrita
no CNPJ (MF) sob o nº 43.611.863/0001-08, com sede na Rua Brasilio Brochine,
S/N, Luiz Eduardo Magalhaes, Lajedo do Tabacal, CEP: 45.365-000
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos
da rede de educação municipal, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
01/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

48.624,50 (quarenta e oito
mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$

PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 04 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa
MANUTENÇÃO

DA

Dotação

Valor Estimado

08.001.12.368.0004.2021.3.3.90.30.00

R$ 48.624,50

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Planaltino – BA, 04 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
49 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 069/2022
CHAMADA PUBLICA N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: ANTÔNIO MENEZES VIANA, inscrito no cadastro de pessoa
física sob o nº 471.096.295-20 e RG nº 05449108-85 – SSP-BA, residente e
domiciliado no Povoado As Diogo, Planaltino Bahia, CEP: 45.375-000
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos
da rede de educação municipal, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
01/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 14.012,50 (quatorze mil e

doze reais e cinquenta centavos)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 09 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

08.001.12.368.0004.2021.3.3.90.30.00

R$ 14.012,50

Planaltino – BA, 09 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
50 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 070/2022
CHAMADA PUBLICA N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS, inscrito no cadastro de
pessoa física sob o nº 017.162.615-03 e RG nº 0837730457 – SSP-BA, residente e
domiciliado no Povoado Santa Luzia, S/N, Planaltino Bahia, CEP: 45.375-000
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos
da rede de educação municipal, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
01/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 12.811 (doze mil oitocentos e

onze reais)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 09 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

08.001.12.368.0004.2021.3.3.90.30.00

R$ 12.811,00

Planaltino – BA, 09 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
51 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 071/2022
CHAMADA PUBLICA N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: EDUARDO PEREIRA DA SILVA, inscrito no cadastro de pessoa
física sob o nº 044.134.025-37 e RG nº 1146147333 – SSP-BA, residente e
domiciliado no Povoado Lagoa da Lapa, Zona Rural, Planaltino Bahia, CEP:
45.375-000.
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos
da rede de educação municipal, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
01/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 17.227,50 (dezessete mil

duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 09 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

08.001.12.368.0004.2021.3.3.90.30.00

R$ 17.227,50

Planaltino – BA, 09 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
52 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 072/2022
CHAMADA PUBLICA N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: ELENILDA PEREIRA DA SILVA, inscrito no cadastro de pessoa
física sob o nº 036.715.645-80 e RG nº 1359214143 – SSP-BA, residente e
domiciliado na Rua Maracas, S/N, Centro, Planaltino Bahia, CEP: 45.375-000
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos
da rede de educação municipal, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
01/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 10.805,00 (dezenove mil

oitocentos e cinco reais)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 09 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

08.001.12.368.0004.2021.3.3.90.30.00

R$ 10.805,00

Planaltino – BA, 09 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
53 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 073/2022
CHAMADA PUBLICA N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: GENIVAL DE OLIVEIRA DA SILVA, inscrito no cadastro de
pessoa física sob o nº 016.067.535-92 e RG nº 10.015.744-00 – SSP-BA, residente
e domiciliado na Rua Maracas, S/N, Centro, Planaltino Bahia, CEP: 45.375-000
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos
da rede de educação municipal, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
01/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 19.321,00 (dezenove mil

trezentos e vinte e um reais)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 09 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

08.001.12.368.0004.2021.3.3.90.30.00

R$ 19.321,00

Planaltino – BA, 09 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
54 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 074/2022
CHAMADA PUBLICA N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: JOSE CLAUDIO REIS RAMOS, inscrito no cadastro de pessoa
física sob o nº 015.076.595-98 e RG nº 1172242860 – SSP-BA, residente e
domiciliado na Regiao Lagoa da Lapa, Zona Rural, s/n, Planaltino Bahia, CEP:
45.375-000
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos
da rede de educação municipal, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
01/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 13.210,00 (treze mil duzentos e

dez reais)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 09 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

08.001.12.368.0004.2021.3.3.90.30.00

R$ 13.210,00

Planaltino – BA, 09 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
55 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 075/2022
CHAMADA PUBLICA N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: MARICELIA OLIVEIRA DA SILVA, inscrito no cadastro de pessoa
física sob o nº 054.560.145-21 e RG nº 1608117839 – SSP-BA, residente e
domiciliado na Faz. Lagoa da Lapa, Zona Rural, s/n, Planaltino Bahia, CEP:
45.375-000
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos
da rede de educação municipal, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
01/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

Valor global estimado de R$ 10.480,00 (dez mil
quatrocentos e oitenta reais)

VALOR GLOBAL:

PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 09 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

08.001.12.368.0004.2021.3.3.90.30.00

R$ 10.480,00

Planaltino – BA, 09 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 076/2022
CHAMADA PUBLICA N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: SUEDY DE ALMEIDA AMORIM, inscrito no cadastro de pessoa
física sob o nº 079.744.165-48 e RG nº 16.367.886-37– SSP-BA, residente e
domiciliado na Rua São Roque, nº 310, Centro, Planaltino Bahia, CEP: 45.375-000
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos
da rede de educação municipal, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
01/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 19.860,00 (dezenove mil

oitocentos e sessenta reais)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 09 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

08.001.12.368.0004.2021.3.3.90.30.00

R$ 19.860,00

Planaltino – BA, 09 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 080/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 077/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 022/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: MAGNA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ,
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.783.522/0001-75, com sede na Rua Ewerton
Visco, nº 290. Boulevard Side Empr. Sala 1001, Caminho das Arvores, Salvador –
BA, CEP: 41.820-022
OBJETO: Contratação de empresa para realização de consultoria especializada
junto a secretaria municipal de educação de Planaltino/ BA, para a formação com o
tema organização curricular para a escola em tempo integral

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 15.826,31 (quinze mil

oitocentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 11 DE MARÇO DE 2022 A 29 DE JULHO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da Despesa

Dotação

Valor Estimado

GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

08.001.12.368.0004.2017.3.3.90.39.00
- 00.01.0001.025
08.001.12.361.0004.2020.3.3.90.39.00
- 09.02.0019.019

R$ 8.326,31
R$ 7.500,00

Planaltino – BA, 11 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 083/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 078/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 023/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA:
LAMBERTINY
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
E
PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
11.874.103/0001-05, com sede na Av. Santa Luzia, nº 495, Joauim Romão, JequiéBA
OBJETO: Contratação de Grupo Musical com som para apresentação do baile da
terceira idade especial de carnaval, a ser realizado dia 17 de marco de 2022 na
Cidade de Planaltino Bahia.

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos

reais)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE MAIO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Descrição da despesa
GESTAO DE ACOES DO
CRAS

Dotação
07.001.08.244.0003.2044.3.3.90.39.00
- 09.02.0029.029

Valor Estimado
R$ 1.500,00

Planaltino – BA, 11 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE PLANALTINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 010/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO nº 079/2022
TOMADA DE PREÇO N º 001/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, com sede à
Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino, Estado da Bahia
CNPJ: N.º 13.769.021/0001-18.
CONTRATADA: LK ENGENHARIA LTDA, COM SEDE EM RUI BARBOSA - BA,
daqui por diante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.º
28.642.953/0001-72
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto: Contratação de empresa de
engenharia para execução de obras/serviços de pavimentação e drenagem
superficial de diversas ruas do Bairro Valdomiro Borges na sede do município de
PLANALTINO-BA, TERMO DE CONVÊNIO Nº 093/2021, tudo conforme Edital e
seus anexos

VALOR GLOBAL: Valor global estimado de R$ 1.217.629,23 (um milhão

duzentos e dezessete mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e três
centavos)
PRAZO/VIGÊNCIA ATUAL: 15 DE MARÇO DE 2022 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Atividade: 1008 – Infraestrutura Urbana e Rural
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 24

Planaltino – BA, 15 DE MARÇO DE 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RESCISÃO CONTRATUAL
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO
CONTRATO N. º 016/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO,
E LUCIANA ARAUJO CEZIMBRA

DISTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTINO, CNPJ nº
11.394.887/000166, pessoa jurídica de direito público interno, de ora em diante denominado
CONTRATANTE, com sede na Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de
Planaltino CEP; 45.375-000, Estado da Bahia, tendo como Gestor o Sr. FAGNER MACHADO
BRAGA, portador do documento de identidade nº RG: 08.884.086-76, residente na rua “G”
quadra G, nº 9, centro – CEP: 45.375-000, Planaltino-BA, representado neste ato pelo
Prefeito Municipal o Senhor RONALDO LISBOA DA SILVA, portador da Cédula de
Identidade n.º 02.040.102-76 SSP – BA, e CPF 374.108.905-25, residente na Rua Castro
Alves, nº 63, centro – CEP: 45.375-000, Planaltino-BA, a seguir denominado CONTRATANTE
DISTRATADA: LUCIANA ARAUJO CEZIMBRA, residente e domiciliado na Tv. André

Magalhaes, nº 11 Centro, Planaltino/Ba, CEP: 45.375-000 registrada no CPF; sob nº:
060.302.055-01, portador da Cédula de Identidade n.º 13.131.292-83.
Os DISTRATANTES têm entre si justo e avençado, e resolvem rescindir o Contrato
Administrativo n.º 0251/2021, decorrente do Processo de Credenciamento 004/2021,
sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do contrato nº 016/2022,
decorrente do Processo de Credenciamento de profissionais da área de Saúde, pessoa
física, para a prestação de serviços nas Unidades de Saúde do município de planaltino
Serviço odontológico na - USF LUIZ EDUARDO MAGALHÃES Povoado de Campinhos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO
Fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as partes, com efeitos a partir de 31 de
marco de 2022 o contrato referido na cláusula primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo de rescisão decorre de autorização da autoridade superior da
municipalidade, nos termos do procedimento, conforme § 1º do artigo 79 da Lei de Licitações.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
Faturas e medições em aberto serão atestadas pela administração e quitadas à distratada.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão submetidas ao juízo do foro da comarca de Planaltino, Bahia.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo de Rescisão de
Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais,
depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, DISTRATANTE e
DISTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Planaltino, 31 de março de 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito
DISTRATANTE

LUCIANA ARAUJO CEZIMBRA
CPF: 060.302.055-01
DISTRATADA
TESTEMUNHAS:
________________________
CPF:

___________________________
CPF:

PARECER JURÍDICO

PUBLICAÇÃO

Opinamos
favoravelmente
ao
presente
instrumento por não infringir as disposições
pertinentes à matéria.

Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal nº.
8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTINO – BAHIA, publica o presente
instrumento em local apropriado para que seja dado
o fiel cumprimento legal para produção de seus
efeitos de direito.

Planaltino - Bahia, 31 de marco de 2022
ISRAEL MIRANDA SOARES
Advogado
OAB/BA nº 47.529

Planaltino - Bahia, 31 de marco de 2022
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RESCISÃO CONTRATUAL
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO
CONTRATO N. º 017/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO,
E PATRÍCIA DA SILVA VIEIRA

DISTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTINO, CNPJ nº
11.394.887/000166, pessoa jurídica de direito público interno, de ora em diante denominado
CONTRATANTE, com sede na Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de
Planaltino CEP; 45.375-000, Estado da Bahia, tendo como Gestor o Sr. FAGNER MACHADO
BRAGA, portador do documento de identidade nº RG: 08.884.086-76, residente na rua “G”
quadra G, nº 9, centro – CEP: 45.375-000, Planaltino-BA, representado neste ato pelo
Prefeito Municipal o Senhor RONALDO LISBOA DA SILVA, portador da Cédula de
Identidade n.º 02.040.102-76 SSP – BA, e CPF 374.108.905-25, residente na Rua Castro
Alves, nº 63, centro – CEP: 45.375-000, Planaltino-BA, a seguir denominado CONTRATANTE
DISTRATADA: PATRICIA DA SILVA VIEIRA, residente e domiciliado na Rua Lucivaldo
Curvelo, nº 114, Centro, Cep 45375-000, Planaltino - Ba, registrada no CPF; sob nº:
032.523.865-00, portador da Cédula de Identidade n.º 11.367.582-83.
Os DISTRATANTES têm entre si justo e avençado, e resolvem rescindir o Contrato
Administrativo n.º 0251/2021, decorrente do Processo de Credenciamento 004/2021,
sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do contrato nº 017/2022,
decorrente do Processo de Credenciamento de profissionais da área de Saúde, pessoa
física, para a prestação de serviços nas Unidades de Saúde do município de planaltino
Serviço odontológico na Sede – PSF Profº José Maria De Magalhães Neto
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO
Fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as partes, com efeitos a partir de 15 de
marco de 2022 o contrato referido na cláusula primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo de rescisão decorre de autorização da autoridade superior da
municipalidade, nos termos do procedimento, conforme § 1º do artigo 79 da Lei de Licitações.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
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Faturas e medições em aberto serão atestadas pela administração e quitadas à distratada.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão submetidas ao juízo do foro da comarca de Planaltino, Bahia.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo de Rescisão de
Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais,
depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, DISTRATANTE e
DISTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Planaltino, 15 de marco de 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito
DISTRATANTE

PATRICIA DA SILVA VIEIRA
CPF: 032.523.865-00
DISTRATADA
TESTEMUNHAS:
________________________
CPF:

___________________________
CPF:

PARECER JURÍDICO

PUBLICAÇÃO

Opinamos
favoravelmente
ao
presente
instrumento por não infringir as disposições
pertinentes à matéria.

Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal nº.
8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTINO – BAHIA, publica o presente
instrumento em local apropriado para que seja dado
o fiel cumprimento legal para produção de seus
efeitos de direito.

Planaltino - Bahia, 15 de marco de 2022
ISRAEL MIRANDA SOARES
Advogado
OAB/BA nº 47.529

Planaltino - Bahia, 15 de marco de 2022
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RESCISÃO CONTRATUAL
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO
CONTRATO N. º 039/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO,
E ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA

DISTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTINO, CNPJ nº
11.394.887/000166, pessoa jurídica de direito público interno, de ora em diante denominado
CONTRATANTE, com sede na Avenida André Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de
Planaltino CEP; 45.375-000, Estado da Bahia, tendo como Gestor o Sr. FAGNER MACHADO
BRAGA, portador do documento de identidade nº RG: 08.884.086-76, residente na rua “G”
quadra G, nº 9, centro – CEP: 45.375-000, Planaltino-BA, representado neste ato pelo
Prefeito Municipal o Senhor RONALDO LISBOA DA SILVA, portador da Cédula de
Identidade n.º 02.040.102-76 SSP – BA, e CPF 374.108.905-25, residente na Rua Castro
Alves, nº 63, centro – CEP: 45.375-000, Planaltino-BA, a seguir denominado CONTRATANTE
DISTRATADA: ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA, residente e domiciliado na Rua Dr.

Antonio Muniz, nº 30, Centro, Maracas – BAHIA, CEP: 45.360-000, registrada no
CPF; sob nº: 045.139.845-97, portador da Cédula de Identidade n.º 12018237-81.
Os DISTRATANTES têm entre si justo e avençado, e resolvem rescindir o Contrato
Administrativo n.º 0251/2021, decorrente do Processo de Credenciamento 004/2021,
sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do contrato nº 039/2022,
decorrente do Processo de Credenciamento de profissionais da área de Saúde, pessoa
física, para a prestação de serviços nas Unidades de Saúde do município de planaltino.
Serviço De Acompanhamento Psicológico No Núcleo Municipal De Saúde Mental
Vinculado A Unidade USF Prof. José Maria De Magalhães Neto
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO
Fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as partes, com efeitos a partir de 31 de
marco de 2022 o contrato referido na cláusula primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo de rescisão decorre de autorização da autoridade superior da
municipalidade, nos termos do procedimento, conforme § 1º do artigo 79 da Lei de Licitações.
_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
Faturas e medições em aberto serão atestadas pela administração e quitadas à distratada.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão submetidas ao juízo do foro da comarca de Planaltino, Bahia.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo de Rescisão de
Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais,
depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, DISTRATANTE e
DISTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Planaltino, 31 de março de 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito
DISTRATANTE

ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA
CPF: 045.139.845-97
DISTRATADA
TESTEMUNHAS:
________________________
CPF:

___________________________
CPF:

PARECER JURÍDICO

PUBLICAÇÃO

Opinamos
favoravelmente
ao
presente
instrumento por não infringir as disposições
pertinentes à matéria.

Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal nº.
8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTINO – BAHIA, publica o presente
instrumento em local apropriado para que seja dado
o fiel cumprimento legal para produção de seus
efeitos de direito.

Planaltino - Bahia, 31 de marco de 2022
ISRAEL MIRANDA SOARES
Advogado
OAB/BA nº 47.529

Planaltino - Bahia, 31 de marco de 2022
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REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2022
Processo Administrativo nº 036/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022
1
Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2022, presente de um lalo o Município de Planaltino, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.769.021/0001-18, com sede na
Avenida André Magalhães nº 188, Centro, Planaltino - BA, neste ato representado pelo Senhor
Prefeito, Sr. Ronaldo Lisboa da Silva, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF nº 374.108.905-25,
residente e domiciliado neste Município, doravante denominado promitente COMPRADOR a
sociedade empresária EVANILDO JOSEMAR FERREIRA RIBEIRO EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 10.481.197/000191, com sede na Rodovia Góes Moraes nº 161 A, Centro, Planaltino – Ba, na pessoaa do seu representante
legal, Senhor , EVANILDO JOSEMAR FERREIRA RIBEIRO portador do documento de identidade n° 52.735.288-3
emitidos por SSP/BA e dos CPF nº 000.837.615-86, residente na Rua Góes Moraes nº 169 A, Centro,
Planaltino – Ba, doravante denominada promitente fornecedora, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO N°
007/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores
e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pelo Município
de PLANALTINO, Bahia:

OBJETO Pregão Eletrônico para Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios
para a merenda escolar da rede municipal de Planaltino - Ba, tudo conforme critérios estabelecidos
no edital e Termo de Referência.
LOTE 01 – MATERIAIS NÃO PERECÍVEIS
Item Descrição
1

Unid.

Açafrão condimento, corante amarelo,
embalagem mínimo de 100gr, com dados do
Pacote
fabricante, data de validade e de acordo com as
normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA. 100gg

qtd
180

MARCA

V. UNIT. R$ V. TOTAL R$

SABOR DA
CHAPADA

R$
4,40

R$

792,00
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2

2

3

4

5

6

7

8

Açúcar cristal branco de 1ª qualidade,
acondicionado em embalagem plástica de
polipropileno transparente e resistente, original do
fabricante, com 5Kg, aspecto granuloso de fino a
médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade
e fragmentos estranhos, contendo
aproximadamente 99,3% de carboidrato por
porção, deverá ser de
origem vegetal fabricado a partir de sacarose de
cana de açúcar, livre de fermentação, de parasitos
e de detritos animais ou vegetais, não contendo
glúten, produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE), na embalagem
deve constar informações do produto, prazo de
validade de no mínimo 12 meses e lote.

Kg

Adoçante culinário forno e fogão, em pó branco
cristalino. Não deve conter glúten. Lata de 400g.

Lata

10

Unid.

60

Adoçante dietético líquido: específico para dietas
Isentas de açúcares (frutose, sorbitol e manitol).
Ingredientes permitidos: aspartame, sucralase,
Stevisídeo. Em frascos plásticos de no mínimo
100ml, com bico dosador, prazo de validade
superior a 10 (dez) meses, a contar do
recebimento. 100ml
Alho novo, graúdo, de 1ª qualidade, sem réstia,
acondicionado em embalagem plástica de
polipropileno, resistente, com o mínimo de 145g,
com prazo de validade mensal e especificações do
produto.
Amido de milho: produto amiláceo extraído do
Milho. Deve ser fabricadas a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e
parasitas. Não deverá apresentar resíduo ou
impurezas, bolor ou cheiro não característico. Em
pacotes de 500g. Embalagem deverá conter
externamente identificação e procedência,
Informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. Deverá conter
também data de fabricação recente. Validade
Mínima de 06 meses da entrega. Cx 500gr
Arroz branco polido, tipo 1, embalagem de 5 kg,
limpa, não violada, garantindo a integridade do
produto até o momento do consumo e com
identificação adequada. Prazo de validade no
mínimo de 12 meses a contar do dia da entrega.
Arroz, classe longo fino, polido, tipo 1, subgrupo
parboilizado, acondicionado em embalagem
plástica de polipropileno original do fabricante,
resistente e transparente, com 1 Kg, isento de
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre
de umidade e fragmentos estranhos, deve ser de
procedência nacional e ser de safra corrente,
produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE), informações do
fabricante, especificação do produto, data de
validade e lote, estampados na embalagem, sem
glúten, contendo no mínimo 90% de grãos inteiros
com no máximo 14% de umidade e com valor
nutricional para porção de 100g de
aproximadamente: 32,3g de carboidratos, 2,3g de
proteínas e 2,9 de gorduras totais. Com
rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5
vezes a mais do peso anterior à cocção, devendo

3.000

LOWCUCAR

R$
4,04
R$
26,40

R$

264,00

MARATA

R$
2,64

R$

158,40

SABOR DA
CHAPADA

R$
26,40

R$

7.128,00

MAISCERTA

R$
4,40

R$

264,00

DALON

R$
3,96

R$

2.930,40

TIO LORO

R$
3,88

R$ 21.340,00

VALE BAHIA

kg

Unid.

Kg

Kg

270

R$ 12.120,00

60

740

5.500
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também apresentar coloração branca, grãos
íntegros e soltos após o cozimento.

9

3

10

11

12

Arroz integral tipo 1 embalagens integras,
resistentes e sem rasgos embalagens de 1kg que
contenham data de fabricação e validade - produto
com no máximo 20 dias de fabricação e no mínimo
10 meses de validade- produtos sem sujidades,
mofos e bolores.

Kg

100

Aveia em flocos finos, produto resultante da
moagem de grãos de aveia após limpeza e
classificação, com valor nutricional para porção de
100g de aproximadamente: 13,5g de proteína, 4,8g
de lipídio e 68,4g de carboidrato, acondicionada
caixa individual e o conteúdo interior em
embalagem plástica de polipropileno, resistente e
Unid.
transparente de 170g, original do fabricante, com
especificações do produto, informações sobre o
fabricante, prazode validade e lote, produto isento
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE).

200

Azeite de oliva extra virgem, prensa a frio,
fabricado a partir de matéria prima de qualidade,
acidez máxima 0,2% apresentando cor, aroma e
características comuns ao produto, em embalagem
de vidro, conteúdo de 500ml, contendo no rótulo
registro, nome e endereço do fabricante, lote,
informação nutricional, data de fabricação e
validade. Validade mínima 12 meses contados a
partir da data de entrega. 500ml

Unid.

660

Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato
tipo argola, embalado em sacos plástico
transparente resistente, pesando 200 gramas de
biscoito, 90% do produto deve estar com suas
características físicas intactas (não quebrados). No
seu rótulo deverá conter informação nutricional
por porção, sobre glúten, ingredientes, data de
fabricação, validade e lote. Caso seja Produto DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverá apresentar ficha
técnica, assinada pelo responsável técnico e
deverão estar de acordo com o PIQ estabelecido
para o produto. 200gr

Unid.

CATARINAO

R$
4,40

R$

440,00

APTI

R$
3,46

R$

692,00

R$
NOVA OLIVIA 28,15

R$ 18.579,00

450

LUCIA

R$
4,40

R$

1.980,00
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4

13

14

15

Biscoito Doce Maizena: ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vit. B9),
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, soro de leite
em pó, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido
com ferro e ácido fólico, sal, fermentos químicos:
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio,
estabilizante lecitina de soja, aromatizante,
acidulante ácido lático, contendo glúten, com valor
nutricional para porção de 30g: 25g de carboidrato,
2,2g de proteína e 3,8g de gorduras totais,
acondicionado em embalagem plástica de
polipropileno original do fabricante, sem corantes
artificiais. O biscoito deverá ser fabricado a partir
de matérias primas são e limpo, isentas de
Unid.
matérias terrosas, parasitos, livre de umidade,
fragmentos estranhos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço,
embalagem primária em pacotes impermeáveis
lacrados com peso líquido
de 400 g, na embalagem deverá constar
informações do fabricante, especificação do
produto, prazo de validade e lote, produto isento
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE). 400 gr

Biscoito salgado tipo cream cracker.
Ingredientes: farinha de trigo fortificada com Ferro
e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura Vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, sal Refinado,
extrato de malte, estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos bicarbonato de Sódio, amido
de milho. Valor nutricional na porção de 100g:
mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e
12,5g gorduras totais. O biscoito deverá ser
Unid.
fabricado a partir de matérias primas são e limpo,
isenta de matérias terrosas, Parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, Queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem seapresentar quebradiço.
Embalagem primaria em pacotes impermeáveis.
Lacrados com peso líquido de 400 a 500g com
dupla embalagem e em embalagem secundária de
caixa de papelão. 400gr
Cacau em pó, solúvel. Ingredientes: 100% cacau
em pó. Embalagem com informações nutricionais,
lista de ingredientes, marca do produto, data de
validade e lote. Embalagem com 200g.

Unid.

2.000

DELITTE

R$
5,18

R$ 10.360,00

DELITTE

R$
2,86

R$

5.720,00

ZAELI

R$
13,20

R$

792,00

2.000

60
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16

5
17

18

19

20

21

22

Café torrado e moído. Produto de 1ª qualidade,
com 100% de pureza, não deve apresentar
sujidade, umidade, rendimento insatisfatório e
sabor não característico. Embalagem aluminizada,
com selo de pureza emitido pela Associação
Brasileira da Indústria do Café – ABIC, contendo
data fabricação, Prazo de validade, rotulagem
registro
do MS. Apresentação do produto: embalagem de
500g.

Unid.

Canela em pau, não contém glúten, produto
natural, embalagem: saco de polietileno atóxico,
transparente e resistente, Pedaços íntegros, com
ausência de sujidades e fungos. Embalagem
contendo 10g.

Unid.

Canela em pó, apresentando em pó fino
homogêneo; com aspecto cheiro aromático e sabor
próprios, livre de sujidades e materiais estranhos a
unid
sua espécie. Pacote 10g. Demais condições de
acordo com as normas de saúde/ sanitárias
vigente. (ANVISA, SIF e outras). Pacote com 10 gr.

560

2.000

132

Chá de cidreira, caixa com 10 sachês/saquinhos:
caixa com o mínimo de 10 sachês envelopados
individualmente, peso líquido mínimo da caixa:
10g. Contendo o número de registro em órgão
competente, e informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e de vencimento.
Apresentar validade superior a 6 (seis) meses a
partir da data
de entrega. Cx 10 gr

132

Chá de erva-doce, caixa com 10 sachês/saquinhos:
caixa com o mínimo de 10 sachês envelopados
individualmente, peso líquido mínimo da caixa:
10g. Contendo o número de registro em órgão
Unid.
competente, e informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e de vencimento.
Apresentar validade superior a 6 (seis) meses a
partir da datade entrega. Cx 10 gr

Coco Ralado Desidratado, Coco ralado grosso,
puro, sem açúcar, com embalagem em saco
aluminizado de 100g, contendo identificação do
produto, marca do fabricante. O produto deverá
Unid.
apresentar rotulagem de acordo com a RDC nº 360,
2003 / ANVISA e registro no Ministério da
Agricultura. Validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega. 100gr

R$
13,37

R$

7.487,20

SABOR DA
CHAPADA

R$
2,20

R$

4.400,00

SABOR DA
CHAPADA

R$
1,74

R$

3.480,00

MARATA

R$
2,46

R$

324,72

MARATA

R$
2,53

R$

333,96

MARATA

R$
2,56

R$

337,92

SABOR DA
CHAPADA

R$
4,39

R$

4.390,00

2.000

Chá de camomila, caixa com 10 sachês/saquinhos:
caixa com o mínimo de 10 sachês envelopados
individualmente, peso líquido mínimo da caixa:
10g. Contendo o número de registro em órgão
competente, e informação nutricional, número do Unid.
lote, data de fabricação e de vencimento.
Apresentar validade superior a 6 (seis) meses a
partir da data
de entrega. Cx 10 gr

Unid.

SAUDE

132

1000
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Cominho Condimento, não deverá apresentar
resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não
característico. A embalagem deve estar intacta,
bem vedada e deve constar: data de fabricação de
no máximo 1 mês da data de entrega do produto e
prazo de validade mínima de 6 meses, contadas a
partir da data de entrega. Embalagens de 500g

Unid.

24

Corante natural de urucum, pacote de 500g, de
boa qualidade. Validade mínima de 06 meses a
contar da data da entrega do produto. Pc 500 gr

Unid.

25

Cravo da índia, condimento, aspecto físico
granulado, embalagem plástica com 40g, contendo
todas as informações segundo a legislação vigente.
10 gr

Unid.

23

6

26

27

28

29

440

440

2.000

Creme de leite Caixa de creme de leite elaborado
com gordura Láctea, contendo 17% de gordura,
fabricado a partir de matéria-prima selecionada,
tendo como principais ingredientes :creme de leite, Unid.
leite fluido, leite em pó. validade mínima de 3
meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso
líquido de 200g.

800

Ervilha em conserva, sem amassos que
contenham data de fabricação e validade - produto
com no máximo 30 dias de fabricação.
Unid.
Composição: milho e salmoura (água e sal).
Validade mínima - 6 meses na data da entrega. Não
contendo glúten. sache de 200 g (peso drenado)

2.000

Extrato de Tomate, extrato de tomate
concentrado, ingrediente único: tomate,
conservação isenta de fermentação, feito com
tomates maduros, selecionados, sem pele e sem
sementes, isento de açúcar, sem glutamato
monossódico, e sem demais conservantes. Sachê
com no mínimo 300g. Prazo de validade mínima de
12 meses a contar da data de entrega. Sache de
300g

1.650

Unid.

Farelo de aveia, película (pericarpo) que envolve o
grão de aveia conhecida como farelo de Aveia,
embalado em embalagem plástica de acordo com o
padrão estabelecido pela Legislação sanitária
vigente, fino, 100% aveia. O produto deve estar
íntegro, isento de sujidades, larvas, parasitas e
materiais estranhos, acondicionado em
sacoplástico apropriado (impermeável, limpo, não
Unid.
violado e resistente), fechado, e reembalado em
caixa de papel vedada, não amassada e resistente
de 170g, a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, lote,
validade, quantidade do produto e atender as
especificações técnicas.Validade mínima de 12
meses a contar da entrega. 170g

SABOR DA
CHAPADA

R$
13,20

R$

5.808,00

SABOR DA
CHAPADA

R$
4,36

R$

1.918,40

SABOR DA
CHAPADA

R$
3,61

R$

7.220,00

ITALAC

R$
2,65

R$

2.120,00

FUGINI

R$
2,65

R$

5.300,00

FUGINI

R$
1,75

R$

2.887,50

QUAKER

R$
3,50

R$

700,00

200
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30

7

31

32

33

Farinha de aveia: isenta de mofo, livre de
parasitas e substâncias nocivas, embalado em
embalagem plástica de acordo com o padrão
estabelecido pela Legislação sanitária vigente, fino,
100% aveia. O produto deve estar íntegro, isento
de sujidades, larvas, parasitas e materiais
estranhos, acondicionado em saco plástico
apropriado (impermeável, limpo, não violado e
resistente), fechado, e reembalado em caixa de
papel vedada, não amassada e resistente de 170g,
a embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, lote, validade, quantidade do produto
e atender as especificações técnicas.Validade
mínima de 12 meses a contar da entrega. Cx 170gr

Farinha de trigo: especial, tipo 1, enriquecida
com Ácido fólico e ferro, contendo glúten, produto
obtido a partir de cereal limpo desgerminado, são,
isento de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação, não poderá estar úmida, fermentada
ou rançosa, deve ter aspecto de pó fino, cor branca
ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor
próprios, com uma extração máxima de 20% e com
teor máximo de cinzas de 0,68%, com no mínimo
6% de glúten seco, com valor nutricional para
porção de 100g de aproximadamente: 56,7g de
carboidrato, 14,5g de proteína e 2,8g de lipídio
acondicionada em embalagem de papel de 5Kg,
original do fabricante, com especificações do
produto, informações do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 4
meses, enriquecida com ferro e ácido fólico,
produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de inspeção Estadual (SIE).

Unid.

Kg

Feijão carioca, selecionado, da última safra,
constando no mínimo 90% de grãos na cor
característica, variedade correspondente de
tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e
secos. Será permitido o limite de 2% de impurezas Kg
e materiais estranhos. Embalagem de 1 Kg devendo
estar intacta, bem vedada e constar data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega
do produto.
Fermento biológico: seco instantâneo, obtido de
Leveduras por processotecnológico adequado;
granulado e seco (que não necessidade de
Refrigeração); não deve conter nenhum tipo de
conservante artificial. Embalagem com
Identificação do produto. Validade Mínima de 6
meses da entrega., embalagem sachê de 10g

Unid.

200

QUAKER

R$
3,52

R$

704,00

FINNA

R$
4,38

R$

2.190,00

D ALICE

R$
6,40

R$ 24.320,00

D BENTA

R$
0,88

R$

500

3.800

300

264,00
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8
34

35

36

Fermento Químico em Pó, produto formado de
substâncias químicas que por influência do calor
e/ou umidade
produz desprendimento gasoso capaz de expandir
massas elaboradas com farinhas, amidos ou
féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade,
contendo como ingrediente: amido de milho ou
fécula de mandioca,
bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato
monocálcico, não contendo glúten, com valor
nutricional para
porção de 100g de aproximadamente: 41,6g de
carboidrato, 0g de proteína e 0g de lipídio, com
especificações do
produto, informações do fabricante, prazo de
validade e lote, produto isento de registro no
Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Validade
mínima de 6 meses
contados a partir da data de entrega. 100 gr

Pacote/pote

Flocos de milho: tipo flocão: farinha de milho
flocada sem sal, fonte de fibra; com data de
validade/lote,
embalagem de 500g.

Unid.

Fórmula infantil de seguimento de 6 a 12 meses:
Características Técnicas: Fórmula infantil a base de
proteínas
lácteas, em pó, enriquecida com ferro, isenta de
sacarose, indicado para crianças a partir do 6º mês
de vida, com
predominância de caseína em relação às proteínas
do soro do leite. Atende todas as recomendações
do Codex
Alimentarius. Embalagem primária: Lata com
aproximadamente 800g. Prazo de validade:
Mínimo de 10 meses lata
de 800 gr

Unid.

180

D BENTA

R$
2,82

R$

507,60

DALON

R$
2,35

R$

9.400,00

NESTLE

R$
37,82

R$

1.512,80

4.000

40
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9

37

38

39

Iogurte - COM POLPA DE FRUTA NATURAL
SABORES VARIADOS (frutas vermelhas, banana e
maçã, graviola) Iogurteintegral com polpa natural
de fruta – Embalagem de 1 litro cada. Iogurte
líquido com polpa de frutas, elaborado apartir de
leite pasteurizado integral, fermento lácteo e polpa
de fruta. O produto deverá ser elaborado com
polpade frutas maduras, sãs, limpas, isentas de
matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais
e vegetais. Não deveráconter fragmentos de partes
Litro
não comestíveis da fruta e substâncias estranhas à
sua composição normal. Deveráestar isento de
leveduras, parasitas e outras substâncias que
indiquem manipulação defeituosa do produto.
Oproduto deverá ter validade de 30 dias após data
de fabricação. No momento da entrega o produto
deverá possuir,no mínimo, 80% do prazo de
validade descrito na embalagem. Embalagem
primária: frasco de polietileno de altadensidade
com capacidade de 900 gr

Iogurte, parcialmente desnatado com polpa e
sucos de fruta, sabor variado, de consistência
pastosa, SEM LACTOSE,
sem açúcar, sem corantes e aroma artificiais, isento
de contaminações, sujidades, corpos estranhos, o
rótulo deverá
estar de acordo com e legislação vigente,
acondicionado em embalagem plástica de
UND.
polietileno leitoso, de 1L
gramas cada, original do fabricante, com
especificações do produto, informações do
fabricante, data de fabricação,
máximo de um mês de 1 mês e lote, produto isento
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE)
900gr

Iogurte diet (isento de açúcar), nos sabores
morango ou coco. Deverá ser transportado em
carros fechados
refrigerados, em embalagens e temperaturas
corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com o
fabricante). O
produto deverá apresentar validade mínima de 20
dias a partir da data de entrega. Embalagem em
polietileno
leitoso atóxico contendo externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e
número do registro no Serviço de Inspeção, com
mínimo de170
gramas. Produto sujeito à verificação no ato da
entrega. 900g

unid

5.000

VITOGURTE

R$
5,28

R$ 26.400,00

NATURAL
GURT

R$
5,33

R$

319,80

NATURAL
GURT

R$
5,34

R$

1.068,00

60

200
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40

10

41

42

43

44

45

Leite de coco, Embalagem de 200 ml.
Devidamente identificada com o nome do produto,
data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso
líquido. Garrafa 200ml

Unid.

Leite de soja em pó, sabor original: alimento com
proteína isolada se soja, rico em cálcio, ferro,
fósforo, zinco evitaminas A, B1, B2, B6, B12, D e
ácido fólico. Não contem glúten. Embalagem, lata
de 300g, livre de partesdanificadas e amassadas.
Com prazo de validade de 1 ano, a contar da data
de entrega, tendo em seu rótuloinformação
nutricional por porção, prazo de validade e lote.
300gr

Unid.

Leite em pó integral, embalagens de 400g.
Rendimento médio para 400g: 3 litros. Composição
nutricional: 6,7g de proteína em média e até
100mg de sódio por porção de 26g de produto.
Isento de gordura trans. Observação: Não
serão aceitos produtos adocicados, com alto taxa
de açúcar.

Unid.

1000

R$

1.250,00

SUPRA SOY

R$
26,41

R$

3.961,50

ITAMBE

R$
13,10

R$ 83.840,00

6.400

180

Macarrão tipo espaguete sem ovos n.º 08; seca,
sem ovos; fabricada a partir de matéria-prima
selecionada, sã, limpa e boa qualidade; enriquecido
com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e
Uni.
termossoldado. Embalagem
de 500g, de boa qualidade Validade mínima de 12
meses a partir da data da entrega. 500 gr

120

Unid.

R$
1,25

150

Leite semidesnatado zero lactose (uht) composto por Leite semidesnatado, enzima lactase
e estabilizantes
citratos de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato
de sódio e fosfato de sódio. fluído, processado em
usina de
beneficiamento através do sistema Ultra High
Temperature (UHT) com fiscalização permanente.
O produto deve
apresentar cor branca interior e sabor
característico, acondicionado em embalagem Tetra
Pack ou Tetra Brick
Unid.
Asseptic. As bordas do fecho de vedação da
embalagem devem estar perfeitas, sem orifícios ou
defeitos que
prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do
produto. O produto não deverá apresentar sinais
de sujidade,
corpos estranhos ao produto, cor não característica
do produto, sabor ácido intenso ou problemas de
vedação da
embalagem. Embalagem de 1L. Validade mínima de
4 meses a contar da data da entrega.

Macarrão de sêmola do tipo espaguete n.º 08;
seca, fabricada a partir de matéria-prima
selecionada, sã, limpa e
boa qualidade; enriquecido com ferro e ácido
fólico, embalagem resistente e termossoldado.
Embalagem de 500g,
de boa qualidade Validade mínima de 12 meses a
partir da data da entrega.500gr

YUKA

R$
PIRACANJUBA 5,26

R$

946,80

PETYAN

R$
2,64

R$

316,80

PETYAN

R$
2,56

R$ 10.291,20

4.020
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46

11

47

48

49

50

51

52

Macarrão sem glúten, macarrão espaguete,
penne, talharim ou parafuso. Embalagem: plástica,
transparente,
resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de
qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de
validade
mínimo: 6 meses a partir da data de entrega. SEM
GLÙTEN, pode ser à base de farinha de arroz,
tapioca, fécula de
batata, batata doce, etc. 500gr

Uni.

60

Macarrão tipo padre Nosso Massa seca com ovos,
acondicionado em embalagem transparente
intacta de 500g, aembalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
Unid.
procedência, informações nutricionais, númerode
lote, data de fabricação, data de validade e
condições de armazenagem. Validade mínima de 6
meses na data deentrega. 500gr

3.440

Macarrão tipo Parafuso com ovos; fabricada a
partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e
boa qualidade;
enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem
resistente e termossoldado. Embalagem de 500g,
de boa
qualidade Validade mínima de 12 meses a partir da
data da entrega. 500gr

2.508

Unid.

Macarrão tipo Talharim com ovos, pacote
transparente polietileno atóxico, resistente e
termossoldado.
Embalagem de 500g, de boa qualidade. Validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega.
500gr

VILMA

R$
3,52

R$

VILMA

R$
3,52

R$ 12.108,80

VILMA

R$
3,52

R$

8.828,16

VILMA

R$
3,60

R$

8.683,20

NATURAL DA
VACA

R$
17,60

R$ 15.840,00

TIA LU

R$
5,28

R$

633,60

VILMA

R$
3,59

R$

430,80

211,20

2.412

Manteiga, de 1ª qualidade, com sal, obtida do
creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado e
maturado, com
teor mínimo de 80% de lipídeos. Embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote. Deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de
entrega. Embalagem com 500 gramas.

Unid.

Massa de tapioca pronta fresca, de mandioca para
tapioca ou beiju, embalagem de 1 kg. Deverá
apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega

Kg

Massa tipo letrinha Massa seca, com ovos,
acondicionada em embalagem transparente intacta
de 500g, a
embalagem deverá conter externamente os dados
Unid.
de identificação, procedência, informações
nutricionais, número
de lote, data de fabricação, data de validade.
Validade mínima de 12 meses a partir da data da
entrega.

900

120

120
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53

12

54

55

56

57

58

Milho de mungunzá, tipo 1 grãos de milho branco,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com
ausência de
umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em sacos
plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento
Unid.
do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante. 500gr
Milho de pipoca tipo 1. Embalagem de 500g,
embalados em plástico atóxico, transparente e
incolor, termosselada,isenta de mofo ou bolores,
odores estranhos e substâncias nocivas. A
embalagem primária deverá declarar a
marca,nome e endereço do fabricante, peso
líquido, data de validade, lote.

Unid.

Milho verde em conserva, sache de 170 g (peso
drenado) sem amassos que contenham data de
fabricação e
validade - produto com no máximo 30 dias de
fabricação. Composição: milho e salmoura (água e
sal). Validade
mínima - 6 meses na data da entrega. Não
contendo glúten. Sache 170 gr

Unid.

Óleo de Soja refinado tipo 1, que sofreu processo
tecnológico adequado como degomagem,
neutralização,
clarificação, frigorificação e não de desodorização,
não contendo glúten, acondicionado em
embalagem pet de
900ml, original do fabricante, com prazo de
validade e lote, especificações do produto e
informações do fabricante,
produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção
Estadual (SIE). Validade mínima de 12 meses a
partir da data da entrega.

Unid.

Orégano, embalagem contendo 100g do produto,
devendo estar intacta, bem vedada e constar: data
de fabricação
de no máximo 1 mês da data de entrega do
produto e prazo de validade. Pc 100 gr

Unid.

Proteína Texturizada de soja, tipo carne,
granulada sem umidade, cor escura embalagem de
400g com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido.

Unid.

1.280

D ALICE

R$
3,53

R$

4.518,40

D ALICE

R$
3,42

R$

2.954,88

FUGINI

R$
2,65

R$

5.300,00

LIZA

R$
7,98

R$

6.543,60

SABOR DA
CHAPADA

R$
7,93

R$

872,30

PRONTU

R$
3,51

R$ 10.530,00

864

2.000

820

110

3.000
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59

13

60

61

62

Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e
com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de
cloreto de sódio e
com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg
e no máximo 15mg por Kg de acordo com a
Legislação Federal
Específica, não contendo glúten, acondicionado em
embalagem plástica de polipropileno, resistente e
transparente
de 1Kg, original do fabricante, com especificações
do produto, informações do fabricante, prazo de
validade e lote,
produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção
Estadual (SIE).

Kg

Suco de Uva tinto, sem açúcar integral.
Ingredientes: suco de uva tinto integral, com
registro no Ministério da
Agricultura. Sem conservantes, não fermentado,
não alcoólico, não contém glúten. Validade de no
mínimo 12
meses a contar da data de entrega. Embalados em
garrafas de vidro resistente, transparente, com
tampa inviolável
de 1L

Unid.

600

R$
0,88

R$

528,00

AURORA

R$
13,09

R$

1.309,00

SABOR DA
CHAPADA

R$
2,73

R$

1.092,00

MARATA

R$
4,40

R$

1.056,00

100

Uva-passa. Uva passa preta, sem semente,
embalagem com dados de identificação do
produto, marca dofabricante, data de fabricação,
prazo de validade. Embalagem plástica
Unid.
termosselada com peso aproximado de 100gramas.
O produto devera' ter na data da entrega, no
mínimo 80% (oitenta por cento) do seu prazo de
validadeainda por vencer.

400

Vinagre de Maçã, ingredientes: fermentado
acético de maçã hidratada, sem aditivos essenciais,
sem conservantes,
não contendo glúten, com acidez mínima de 4%,
acondicionado em embalagem lástica resistente,
de 750 ml,
original do fabricante, com especificações do
produto, informações do fabricante, prazo de
validade e lote, registro
no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).

240

unild

LEBRE

TOTAL

R$ 378.999,94
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LOTE 02 – PÃES
Item Descrição

14

Unid.

qtd

MARCA

Pão de leite peso: 50g, tamanho uniforme.
Embalagem: plástica, estéril e descartável
contendo o número de pães
conforme cronograma por escola fornecido pela
Secretaria de Educação. Os pães deverão ser
entregues em sacos
plásticos transparentes, estéreis e descartáveis.
Unid.
16.000
1
O transporte deverá ser feito em caixas plásticas
apropriadas e não
em caixas de madeira ou papelão. Não serão
aceitos pães amassados. Fabricação no máximo
até o dia anterior a
entrega. Não serão aceitos pães fabricados há
PONTO
mais de dois dias do dia da entrega.
X
Pão Francês de 50g, tamanho uniforme,
Embalagem: plástica, estéril e descartável
contendo o número de pães conforme
cronograma por escola fornecido pela Secretaria
de Educação. Os pães deverão ser entregues em
sacos
plásticos transparentes, estéreis e descartáveis.
Unidade 17.000
2
O transporte deverá ser feito em caixas plásticas
apropriadas e não
em caixas de madeira ou papelão. Não serão
aceitos pães amassados. Fabricação no máximo
até o dia anterior a
entrega. Não serão aceitos pães fabricados há
PONTO
mais de dois dias do dia da entrega.
X
Pão para Hot Dog com 50g tamanho uniforme.
Embalagem: plástica, estéril e descartável
contendo o número de
pães, em média 10 unidades por pacote. Os pães
deverão ser entregues em sacos plásticos
Pacote
2.676
3 transparentes, estéreis e
descartáveis. O transporte deverá ser feito em
caixas plásticas apropriadas e não em caixas de
madeira ou papelão.
Não serão aceitos pães amassados. Validade
PONTO
mínima de 8 dias.
X

V. UNIT.
R$

V. TOTAL R$

R$

0,90

R$ 14.400,00

R$

0,90

R$ 15.300,00

R$

0,85

R$

2.274,60

R$ 31.974,60

LOTE 03
Item Descrição

2

Unid.

Polpa de fruta sabor ACEROLA integral, acondicionada na
embalagem de 1Kg, não alcoólico, não fermentado,
ausência de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá
estar em conformidade com as normas e/ou legislação
vigente do Ministério da Agricultura. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome da fruta, peso liquido, nome e CNPJ

Kg

V. UNIT.
MARCA R$

qtd

V. TOTAL R$

800

SINHA

R$
6,95

R$
5.560,00
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do fabricante, número do lote, data de fabricação e data ou
prazo de validade.

Polpa de fruta sabor CAJÁ integral, acondicionada na
embalagem de 1Kg, não alcoólico, não fermentado, ausência
de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome da fruta, peso liquido, nome e CNPJ do
fabricante, número do lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.
Polpa de fruta sabor CAJU integral, acondicionada na
embalagem de 1Kg, não alcoólico, não fermentado, ausência
de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome da fruta, peso liquido, nome e CNPJ do
fabricante, número do lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.
Polpa de fruta sabor GOIABA integral, acondicionada na
embalagem de 1Kg, não alcoólico, não fermentado,
ausência de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá
estar em conformidade com as normas e/ou legislação
vigente do Ministério da Agricultura. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome da fruta, peso liquido, nome e CNPJ
do fabricante, número do lote, data de fabricação e data ou
prazo de validade.
Polpa de fruta sabor MANGA integral, acondicionada na
embalagem de 1Kg, não alcoólico, não fermentado,
ausência de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá
estar em conformidade com as normas e/ou legislação
vigente do Ministério da Agricultura. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome da fruta, peso liquido, nome e CNPJ
do fabricante, número do lote, data de fabricação e data ou
prazo de validade.
Polpa de fruta sabor UMBU integral, acondicionada na
embalagem de 1Kg, não alcoólico, não fermentado, ausência
de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome da fruta, peso liquido, nome e CNPJ do
fabricante, número do lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.

3

15

Kg

800

Kg

SINHA

R$
6,95

R$
5.560,00

SINHA

R$
6,95

R$
5.560,00

SINHA

R$
6,95

R$
5.560,00

SINHA

R$
6,95

R$
5.560,00

SINHA

R$
6,95

R$
5.560,00
R$
33.360,00

800

Kg

800

Kg

800

Kg

800

TOTAL

LOTE 04
Item

DESCRIÇÃO

1

2

UNID. QTD

Maçã nacional, tipo comum com 70% de
maturação. Sem danificações físicas, casca
integra. Com cor, sabor e aroma
característicos da espécie. Isenta de substâncias
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de
defensivos
agrícolas, odor e sabor estranho. Peso por
unidade de aproximadamente 120g.
Melão Amarelo de 1ª qualidade redondo,
graúdo, tamanho e coloração amarela uniformes,
polpa intacta, casca
íntegra, bem desenvolvido e maduro, sem danos
físicos oriundos de manuseio e transporte, sem
larvas e sinais de

Kg

Kg

MARCA

V. UNIT. R$ V. TOTAL R$

DONOFRIO

R$
4,60

R$
11.040,00

DONOFRIO

R$
4,60

R$
3.680,00

2.400

800
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apodrecimento. Lavados e Higienizados, em caixa
plástica, cada unidade pesando
aproximadamente 1-2 kg (um a
dois quilos).
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3

Pêra, de primeira qualidade, tamanho (120g por
fruto) e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte,
acondicionada em caixa de papelão, com boas
condições.

Kg

800

DONOFRIO

R$
13,90

TOTAL

R$
11.120,00
R$

25.840,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 10 (dez) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 10.520/2002, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de PLANALTINO não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão eletrônico para Registro de Preços referência, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e
condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega do qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
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CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos materiais/serviços, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pela Prefeitura Municipal ou Fundo Municipal de Saúde de Fundo Municipal de Educação, Fundo municipal
de Assistência Social.
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3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita no setor solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito
de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendose, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata e
no edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
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4.6 – A Setor competente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
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CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada e sem irregularidades;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do direito de
defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme solicitação da
municipalidade.
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas,
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
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5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
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5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
5.2.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração que porventura venha a sofrer em seu
contrato social;
5.2.10. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
5.2.11. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à
do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante
o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor da ata ou
contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
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7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05
20
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de anulação do registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
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9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
21
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
eletronico, tipo menor preço por lote, sendo que as compras poderão ser feitas por itens individuais dentro
de cada lote.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão eletronico para Registro de Preços n° 007/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
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15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de MARACÁS– BA, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.

PLANALTINO, 11 de MARÇO de 2022.
22

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

EVANILDO JOSEMAR FERREIRA RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 10.481.197/0001-91

DETENTORA DA ATA

Testemunhas:
1.____________________________________

2. ________________________________

CPF nº: _______________________________

CPF nº: ____________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Planaltino, publica o
presente contrato no Diário Oficial do Município:
https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
Para que seja dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito

PARECER JURÍDICO

Esta Minuta de Ata de Registro de Preços obedece aos
requisitos legais e atende a todas as formalidades
exigidas pela lei 8.666/1993 e 10.520/2002, estando de
acordo com as respectivas disposições legais, motivo
pelos quais OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, nos
termos do par. Único do artigo 38 da lei de licitações.

P.M. de PLANALTINO – BA 11 de março de 2022.
________________________________
ISABELA Santos de Souza
CPF de nº 056.515.525-37

Israel Miranda Soares
ADVOGADO
OAB/BA nº: 47.529
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REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2022
Processo Administrativo nº 059/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022
1

Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2022, O Fundo Municipal de Saúde de Planaltino – ESTADO
DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 14.515.456/0002-80,
com sede na Avenida André Magalhães nº 188, Centro, Planaltino- BA, neste ato representado pelo,
Sr. Ronaldo Lisboa da Silva, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF nº 374.108.905-25, residente e
domiciliado neste Município e pelo Secretário, Sr. FAGNER MACHADO BRAGA, brasileiro, maior,
capaz, inscrito no CPF nº 810.220.425-72, residente e domiciliado neste Município, doravante
denominado COMPRADOR e a sociedade empresária DISVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, , pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.515.456/0001-07, com endereço na Avenida Tancredo de
Almeida Neves, n 637, Conceição, Ipiaú – Ba, neste ato representada pelo senhor José Carlos Gomes de
Araújo, portador do RG nº 962208 e do CPF nº 070.536.654-53, residente em Jequié – Ba, doravante
denominada promitente fornecedora, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações
nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO N° 008/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pelo Município
de PLANALTINO, Bahia:

OBJETO: Pregão Eletrônico de Registro de Preços para eventual aquisição UM (01) veículos zero (0)
quilometro (km) para o Fundo Municipal de Saúde de Planaltino, conforme Proposta de Preços
11394.887000/1210-03, Edital e seus anexos.
ITEM
01

DESCRIÇÃO

Marca

QTD

VALOR

VEICULO ZERO (0) KM, com capacidade mínima
para 10 passageiros, resolução Contran 316/09,
movido a diesel, direção hidráulica, potencia
mínima do motor de 130vc, tração 4x4,
distancia entre os eixos 3665MM; CAMBIO
MANUAL, COM KIT TV MULTIMIDIA, COM
ACESSIBILIDADE.

FIAT;
MODELO:
DUCATO
EXECUTIVA

01

R$ 306.000,00

Valor:

R$ 306.000,00
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1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (SEIS) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 10.520/2002, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de PLANALTINO não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão eletrônico para Registro de Preços referência, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e
condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega do qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos materiais/serviços, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pela Prefeitura Municipal ou Fundo Municipal de Saúde.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.
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3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO

3 4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita no setor solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito
de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendose, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata e
no edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Setor competente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
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5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada e sem irregularidades;
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5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do direito de
defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme solicitação da
municipalidade.
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas,
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
5.2.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração que porventura venha a sofrer em seu
contrato social;
5.2.10. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
5.2.11. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência
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CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
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6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à
do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante
o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor da ata ou
contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XB3O9GD+3Z8TAEMN9EDJ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Abril de 2022
104 - Ano - Nº 3182

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
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8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de anulação do registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
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9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
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10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
eletronico, tipo menor preço por global.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão eletronico para Registro de Preços n° 008/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de MARACÁS– BA, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.

PLANALTINO, 11 de MARÇO de 2022.

Fagner Braga Machado
Gestor do Fundo de Saúde
Contratante
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Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
Contratante
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DISVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ nº 14.515.456/0002-80

DETENTORA DA ATA

Testemunhas:
1.____________________________________

2. ________________________________

CPF nº: _______________________________

CPF nº: ____________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Planaltino, publica o
presente contrato no Diário Oficial do Município:
https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
Para que seja dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito

PARECER JURÍDICO

Esta Minuta de Ata de Registro de Preços obedece aos
requisitos legais e atende a todas as formalidades
exigidas pela lei 8.666/1993 e 10.520/2002, estando de
acordo com as respectivas disposições legais, motivo
pelos quais OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, nos
termos do par. Único do artigo 38 da lei de licitações.

P.M. de PLANALTINO – BA 11 de março de 2022.
________________________________
ISABELA Santos de Souza
CPF de nº 056.515.525-37

Israel Miranda Soares
ADVOGADO
OAB/BA nº: 47.529
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