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Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 116/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n˚ 001/2022
Ao décimo nono dia do mês Outubro, do ano de dois mil vinte e dois, O MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº. 13.634.969/0001-66, com sede na Rua São João,
nº 01 – Itagimrim/BA, CEP 45.850- 000, neste ato devidamente representada por seu Prefeito Municipal,
Sr. Luiz Carlos Junior Silva de Oliveira, portador da carteira de identidade RG nº 13881756-14, inscrito
no CPF sob o nº 031.311.755-16, brasileiro, solteiro, residente nesta Cidade, nos termos do art. 15 da Lei
Federal n.º 8666/93 e suas alterações, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO nº 017/2022, devidamente homologado, resolve REGISTRAR OS PREÇOS propostos
pela empresa R. CARVALHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n˚ 16.125.924/0001-54, com sede na Rua Joaquim Alves Pereira, nº 533, Centro
Eunápolis - BA, CEP: 45.820-170, através do seu representante legal, o Sra. Rosângela Rosa Carvalho,
inscrita no CPF sob o nº 552.707.945-00, doravante DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇO.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de Preço para futura e eventual aquisição de itens para CESTAS BÁSICAS;
1.2 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada aos dizeres do Termo de Referência e da
Proposta de Preços da empresa detentora.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO
2.1 Os itens adquiridos serão entregues de forma parcelada, de acordo com as necessidades da
Secretaria demandante e efetuada no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos após o recebimento da
ordem de fornecimento e empenho;
2.2 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade no fornecimento, mesmo após o recebimento por
parte da CONTRATANTE, sendo a que tempo for, o produto deverá ser substituído, por conta e ônus da
DETENTORA DA ATA, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, não considerados como prorrogação do
prazo de entrega;
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2.3 A empresa vencedora deverá fornecer o objeto em estrita conformidade com disposições e
especificações de acordo com anexo I do Termo de Referência eproposta de preços apresentada;
2.4 A unidade Contratante ficará responsável em atestar o recebimento e/ou entrega dos objetos, de
acordo com a Autorização de Fornecimento, a qual assinará

a Nota de Recebimento que será

apresentada na Secretaria demandante, juntamente com a Nota Fiscal;
2.5 O fiscal da Ata deverá recusar ou solicitar que seja refeito ou substituído qualquer item que não
esteja de acordo com as condições e exigências especificadas do Termode Referência;
2.6 Os itens/alimentos referentes ao objeto desta ARP deverão ser reunidos em embalagem original
íntegra (não estar, furada, rasgada, amassada ou enferrujada);
2.7 Os alimentos deverão apresentar nas embalagens sua composição nutricional e prazo de validade,
que seja de no mínimo 06 (seis) meses, a contar da data da entrega, os quais deverão constar na
embalagem a data de fabricação e validade dos mesmos;
2.8 Os produtos deverão possuir registro em órgão competente relacionado ao tipo de produto
(Ministério da Saúde − ANVISA, MAPA, e outros);
2.9 O recebimento das cestas básicas terá como responsável a Srª Shirley Cristina Rodrigues
Cassemira, servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, que irá fazer a conferência da
mercadoria de acordo com a especificação licitada;
2.10

Os produtos deverão ser entregues em fardos plásticos transparentes e resistentes, com a

configuração de 01 (uma) unidade de cada item da lista para a composição de 01 (uma) cesta básica.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO
3.1 Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor eas demais
condições ofertadas na proposta são as que seguem abaixo:

Fornecedor: R CARVALHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Razão Social: R CARVALHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Endereço: Rua Joaquim Alves Pereira - BA
Representante: Rosângela Rosa Carvalho

Contato:

(73)

8107-6855
ITEM

ESPECIFICAÇÃO
AÇUCAR tipo cristal, especial,
embalagem

1

plástica

de

1kg,

UNIT.

TOTAL

(R$)

(R$)

QTD

UND

MARCA

800

KG

Delçucar

4,60

3.680,00

800

KG

Pap

4,70

3.760,00

800

PCT

Vitarela

4,70

3.760,00

800

KG

Souto

1,60

1.280,00

cor clara,
contendo

identificação de produto, marca do fabricante e
prazo
devidamente
ARROZ classe longo fino, tipo 1, isento de moto,
odores estranhos, substâncias nocivas coloração
uniforme e caracteristicas do arroz tipo 1,

2

embalado em saco plástico de 1kg contendo
identificação do produto, marca do fabribricante,
prazo de vaslidade, peso
liquido
BISCOITO Tipo cream-cracracker, ingredientes.
Açucar invertido, farinha de trigo, fermento, leite
em pó, sal, sal peso do produto, minimo de 400

3

gramas, material dr embalagem plástica, data
de fabricação impresso no rótulo, prazo de
validade minimo 05 meses a partir da data de
entrega
Unidade de fornecimento pacote
SAL tipo refinado, iodado com granulação
uniforme e com cristais brancos. A iodação do
sal

4

deve

seguir

a

legislação

especifica

embalagem de polietileno de 1,0 kg, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade
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FEIJÃO Tipo 1, carioquinha in natura, novo,
grãos inteiros, aspectos brilhoso, liso isento de
materia terrosa, pedras ou corpos estranhos
5

fungos ou parasitas. Livre de umidade, secos,
embalagem

plática

de

1.0kg

contendo

800

KG

kicaldo

7,90

6.320,00

800

UND

Kimimo

1,74

1.392,00

800

UND

Lili

2,90

2.320,00

800

UND

Soya

1,70

6.960,00

800

PCT

Quero

3,09

2,472,00

identificação do produto marca do fabricante
prazo
de validade, peso liquido
FLOCOS DE MILHO para cuscruz prê- cozido
Composição minima farinha de milho flocada
embalagem 500g devidamente identificada com o
6

nome do produto data de fabricação, composiçõa
minima, prazo de validade
e peso liquido sem sal
MACARRÃO Tipo espaguete massa de somola
com ovos, as massas ao serem postas na água
não deverão turva-las antes da conecção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas com
rendimento minimo após o cozimento de duas

7

vezes a mais do peso antes da conecção
Embalagem

palatica

de

500g

contendo

identificação do produto marca do fabricante,
prazo de validade
e peso liquido
ÓLEO de soja tipo 1, classe retinado,
8

embalagem plástica de 900 ml cada, contendo
identificaçõa do produto, marca do fabricante,
prazo de validade
EXTRATO DE TOMATE concentrado resultudo
da concentração da polpa de tomate por

9

processo tecnólogico preparado
frutos

com

maduros

selecionados, sem sementes e corantes

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0Q4NTQWNTZGNENCMTVCNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Novembro de 2022
6 - Ano XVIII - Nº 1730

Itagimirim

artificiais. Isenta de sujeiras e fermentação
acondicionada em embalagem contendo no
mínimo 190g

LEITE EM PÓ integral, embalagem 200g Obtido
por desidratação de leite de vaca integral e
10

apto

para alimentação humana,

mediante

800

PCT

Italac

7,40

5.920,00

800

KG

Da casa

4,30

3.440,00

800

UND

Bahia

7,90

6.320,00

800

UND

Di hoje

2,90

2.320,00

800

UND

Deline

9,60

7.680,00

processo tecnologico adequado
arcondicionado como emulatificante
FARINHA

de

mandioca

torrada,

tipo

1,

embalagem trasparente de 1,0kg contendo as
11

especificaçãoes do produto, marca do produto
data de
fabricação e prazo de validade
CAFÉ torrado e moído, embalagem de 1.0kg de
primeira qualidade O produto deverá ter registro
em Órgão competente e a embalagem deverá

12

conter a especificação do produto peso liquido,
data de fabricação e prazo de
validade
TEMPERO

completo

concentrado

de

ingredientes básicos. Sal, alho, cebola, óleo
vegetal acondicionado em embalagem original de
13

250

gramas, com dizeres de rotulagem,

contendo informações dos ingredientes e data
de
fabricação
MARGARINA com sal, com no minimo 70% de
lipidios. Produto apresentado sob a forma de
14

emulsão plástica ou fluida, produzido a partir de
óleos e/ou gorduras comestiveis de primeira
qualidade embalagem contendo 500g.
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SARDINHA em conserva, em óleo lata com125g,
15

variação aceitavel de 20%, conforme PMAS nº
63 de 13/11/2002,do ministerio da agricultura.

800

UND

Coqueiro

5,40

VALOR TOTAL: R$ 59.472,00
Extenso: Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais
3.2 Os preços registrados terão validade de 12 (doze) meses e estão relacionados conforme
especificações equantidades estabelecidas no Termo de Referência;
3.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar−se superior ao preço
praticado nomercado, o órgão gerenciador deverá:
3.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços esua adequação
ao praticadopelo mercado;
3.3.2 Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumidoe cancelar o
registro, semaplicação de penalidade;
3.3.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade denegociação, observada
a ordem declassificação original do certame;
3.4 Fica vedada a efetuação acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contadosa partir da data da
sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
5.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no âmbito do
Departamento de Compras;
5.2 Constitui-se como participante a Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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6.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazoestabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomarsuperior
àqueles praticados no mercado;
6.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
6.2.1 por razões de interesse público;
6.2.2 a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, olicitante/adjudicatário
que:
7.1.1 não assinar o termo de contrato ou não aceitar/retirar o instrumentoequivalente,
quando convocadodentro do prazo de validade da proposta;
7.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
7.1.3 apresentar documentação falsa;
7.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
7.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
7.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato;
7.1.7 não mantiver a proposta;
7.1.8 cometer fraude fiscal;
7.1.9 comportar−se de modo inidôneo;
7.1.10 Considera−se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsaquanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP
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ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmoapós o encerramento
da fase de lances.
7.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
7.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
7.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta dolicitante;
7.2.3 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
7.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
7.2.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demaissanções.
7.3 Se, durante o processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização − PAR.
7.4 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
7.5 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
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Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoajurídica, com ou sem a
participação de agente público.
7.6 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
7.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar−se−á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando−se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
7.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
7.9 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
7.9.1 Advertência;
7.9.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
7.9.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
7.9.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
7.10 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÕES COM O FORNECEDOR
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8.1 A contratação com o fornecedor que detém a Ata de Registro de Preços será formalizada mediante
Autorizações de Fornecimento (AF), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, c/c ao art. 15 da
Lei 7.892/13;
8.2 O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo
de 10 (dez) dias corridos, efetuar a retirada da Nota de Empenho/assinar o Contrato, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
9.1 Fornecer os produtos conforme
especificações, marcas, validades e preços propostos na licitação,
e
e nas quantidades solicitadas pela Contratante;
9.2 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o produto deverá ser substituído, por conta e ônus
daDETENTORA DA ATA, em no máximo 05 (cinco) dias;
9.3 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da DETENTORA DAATA pela perfeita
qualidade do produto fornecido, cabendo−lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização desse produto;
9.4 Transportar as mercadorias em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes, tendo
seus funcionários devidamente uniformizados e identificados (crachá). Despesas com frete e
descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora;
9.5 Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem
danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas danotificação que lhe for entregue oficialmente;
9.6 Promover a entrega no prazo, local e condições propostas neste instrumento e na licitação, sem
qualquer ônus adicional para a Secretaria;
9.7 Assumir todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, resultantes da aquisição, tributos, sem qualquer exceção, que incidirem sobre a
presente aquisição, encargos sociais, fiscais e o que mais de direito, que deverão ser pagos nas épocas
devidas, não havendo, em hipótese alguma falar−se em responsabilidade solidária ou subsidiária do
Município;
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9.8 Providenciar a manter atualizadas todas as licenças e alvarás, ficha técnica acompanhada de laudo
laboratorial, juntos às repartições competentes, necessárias à execução da ARP;
9.9 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as atividades e/ou sobre a execução do objeto da presente ARP, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto da ATA;
9.10 Acatar todas as notificações que por ventura possam ser geradas pela CONTRATANTE,
decorrentes de descumprimento, por parte da DETENTORA DAATA, de quaisquer cláusulas Contratuais
ou previstas no termo de referência;
9.11 Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora por parte do fiscal do contrato, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
9.12 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
9.13 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção da execução do objeto contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
noprazo de 48 (quarenta e oito) horas após asua ocorrência;
9.14 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição do objeto, preço
unitário e valor total.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do contrato e do objeto contratado, podendo rejeitar no todo ou em parte os
produtos fornecidos em desacordo;
10.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado através de servidores
especialmente designados;
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10.3 Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
10.4 Dar à DETENTORA DA ATA as condições necessárias à regular execução da ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
11.1 O pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto com apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo fiscal;
11.2 Na data da apresentação da fatura a Contratada deverá estar de posse, em plena vigência certidão
negativa de débitos trabalhistas − CNDT, certidão de regularidade com o FGTS, das certidões de
regularidade com as Fazendas Nacional (incluindo INSS), Estadual e Municipal, sob pena de não
pagamento;
11.3 Quaisquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção
pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente regularizado;
11.4 O Município reserva−se o direito de suspender o pagamento da prestação de serviço ou
fornecimento de bens realizados em desacordo com as especificações constantes na ata de registro de
preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 A DETENTORA DA ATA não poderá transferir o fornecimento do objeto acima descrito, nem
tampouco transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste contrato, no todo ou em parte;
12.2 Ficam reservados ao Município o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, não previsto nas Especificações, nas Leis, nas Normas e em tudo mais
que de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto;
12.3 Aos casos omissos serão aplicadas as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com
suas posteriores alterações e legislação correlata.

Itagimirim, 20 de Outubro de 2022
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MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA
Contratante

R. CARVALHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Detentora da Ata de Registro de Preços

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO:
EXTRATO DE DISPENSA/CONTRATO
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL
Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. DP-LC-055/2022
O Prefeito Municipal de Itagimirim - BA, no uso de suas atribuições:
Reconhece nos termos do disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, a
situação de dispensa de licitação para escolha do prestador de serviços, em consonância com o parecer
formulado pela Procuradoria Jurídica desta Municipalidade, determinando a necessária publicação deste ato
de ratificação e a lavratura do instrumento de contrato e da nota de empenho para a realização da
correspondente despesa pública. Itagimirim– BA, 03/10/2022.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA nº. 055/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 154/2022 - Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL
URBANO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – ALUGUEL SOCIAL. Contratado: JOSÉ DE SOUZA LIMA CPF. 071.978.535-91.
Valor global: R$ 2.100,00. Prazo vigência: 03/10/2022 A 01/04/2023.
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL
Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. DP-LC-056/2022
O Prefeito Municipal de Itagimirim - BA, no uso de suas atribuições:
Reconhece nos termos do disposto no artigo , inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21, a
situação de dispensa de licitação para escolha do prestador de serviços, em consonância com o parecer
formulado pela Procuradoria Jurídica desta Municipalidade, determinando a necessária publicação deste
ato de ratificação e a lavratura do instrumento de contrato e da nota de empenho para a realização da
correspondente despesa pública. Itagimirim– BA, 11/10/2022.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA nº. 056/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 159/2022 - Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS
PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS CRIANÇAS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFNCIA NO SUAS – PIS, EM AÇÃO
AO DIA DAS CRIANÇAS. Contratado: SBS MANUTENÇÃO EM COPIADORA EIRELI, CNPJ:
10.837.567/0001-70. Valor global: R$ 24.422,60. Prazo vigência: 11/10/2022 a 11/11/2022.
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DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL
Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. DP-LC-055A/2022
O Prefeito Municipal de Itagimirim - BA, no uso de suas atribuições:
Reconhece nos termos do disposto no artigo , inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21, a
situação de dispensa de licitação para escolha do prestador de serviços, em consonância com o parecer
formulado pela Procuradoria Jurídica desta Municipalidade, determinando a necessária publicação deste
ato de ratificação e a lavratura do instrumento de contrato e da nota de empenho para a realização da
correspondente despesa pública. Itagimirim– BA, 12/10/2022.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA nº. 055A/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 160/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CANECAS E GARRAFAS INOX, PARA ATENDER AS DATAS
COMEMORATIVAS DO DIA DOS PROFESSORES E DOS SERVIDORES PÚBLICOS. Contratado: ELISIA
PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME, CNPJ sob nº 27.930.863/0001-14. Valor global: R$ 32.940,00. Prazo vigência:
12/10/2022 a 31/12/2022.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE nº. 030/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 155/2022 - Objeto: CHAMADA PÚBLICA
PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO MUNICÍPIO DE
ITAGIMIRIM/BA. Contratado: ESTÉFANE PEREIRA SANTOS - 083.412.535-85. Valor global: R$ 2.342,50.
Prazo vigência: 10/10/2022 A 10/10/2023.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO:
TERMO ADITIVO Nº. 002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 013/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EVENTUAL E PARCELADO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, NÃO
BÁSICOS, INJETÁVEIS, PSICOTROPICOS E MATERIAL PENSO, DESTINADO AO ATENDIMETNO DAS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PSFS, HOSPITAL E FARMACIA BÁSICA).
CONTRATADO: MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES
LTDA, CNPJ Nº. 96.827.563/0001-27. Valor: R$ 3.792,00.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0Q4NTQWNTZGNENCMTVCNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

