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CONTRATO Nº142/2022
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA E A
EMPRESA 4G COMERCIO E SERVIÇOS.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n Centro, Ibirapitanga – Bahia, CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,
o Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado à Avenida Alexandre Quinto, 60 –
Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e de outro lado a empresa 4G COMÉRCIO E
SERVIÇOS, com sede na Rua João Felix de Jesus, 54, Andar 01, Sala 01, Centro, na cidade de
Varzedo – Bahia - CEP: 44.565-000, inscrita no CNPJ/MF Nº. 38.498.076/0001-61, doravante
denominada de CONTRATADA, representada por GILBETO PAIXÃO AZEVEDO DOS SANTOS,
portador do RG nº. 711457298 SSP/BA e do CPF nº. 833.654.515-87, residente em Rua João Felix
de Jesus, 54, Andar 01, Sala 01, Centro, na cidade de Varzedo – Bahia - CEP: 44.565-000, no final
assinada, de acordo com o Processo Administrativo Nº. 198/2022, que originou o Convite nº.
014/2022, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores, sujeitando-se os Contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir
pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de organização e realização do
Evento Pedagógico de 2022, a ser realizado no dia 22 de outubro de 2022, inclusos materiais e
demais serviços afetos, para atender a Secretaria de Educação e Cultura do Município Ibirapitanga
- Bahia, conforme tabela a seguir:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNI

QUANT

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
EM R$

1

Serviços Buffet completo para 650 servidores da Educação,
com a ornamentação e estrutura para evento, com a decoração
floral composta por: (60 arranjos naturais mesas; 02
composições de arranjos; 01 composição mesa; 01 composição
mesa de entrada); prataria e acessórios; cortinas e adereços
com: (60 tampões; 60 toalhas luxo; 600 cadeiras de luxo; 60
bases arranjos mesas); Serviços de buffet com: (2.400 doces
tradicionais e finos; 7.200 salgados fritos e assados; 360 litros
de refrigerantes; 20 garrafões de água mineral); pessoal
necessário para os serviços de buffet (10 Pessoas para apoio;
16 garçons; 01 fritador e 01 assessor para todo evento);

VB

1

45.500,00

45.500,00

2

Brindes (Squeezes personalizadas)

UND

400

34,50

13.800,00

3

Brindes (Livros Habilidades Socioemocionais na Prática);

UND

250

80,00

20.000,00

4

Show de encerramento com apresentação musical em estilos
variados.

Show

1

2.900,00

VALOR TOTAL EM R$ (oitenta e dois mil e duzentos reais)

2.900,00
82.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO
SER SEGUIDAS PELA CONTRATADA:
2.1. Os serviços deverão ser executados observando ao quanto disposto neste Contrato e no
Termo de Referência do Convite 14/2022;
2.2. A empresa CONTRATADA será responsável por toda mão de obra para o evento.
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2.3. A empresa CONTRATADA será responsável exclusiva e isoladamente pelas atividades
desenvolvidas por seus funcionários nos locais de execução dos serviços, bem como de viabilizar
a segurança de seus funcionários nesses locais. Desonerando desde já a CONTRATANTE de
qualquer obrigação trabalhista, sindical, estatutária ou qualquer outra que advenha dos serviços a
serem prestados;
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
3.1. O Encontro Pedagógico de Ibirapitanga ocorrerá no dia 22 do mês de outubro de 2022, na
Sede Municipal – Neste Município.
3.2. A montagem e instalação de todos os itens contratados deverá ser realizada até na véspera
do dia determinado pela Secretaria de Educação. Na véspera do evento, no horário entre 8:00 e
12:00 horas, deverão ser realizados os últimos testes com os equipamentos e/ou materiais que
serão utilizados visando o perfeito funcionamento dos mesmos no horário do evento.
3.3. A desmontagem de toda a estrutura contratada, com a retirada dos materiais, mobiliário e
equipamentos e finalização dos serviços, deverá ocorrer logo após o término do evento, devendo
ser concluída até às 12:00 horas do dia posterior ao evento.
3.4. A Prefeitura de Ibirapitanga fornecerá o layout para a distribuição dos materiais, mobiliário e
equipamentos previstos na tabela do Item 1 deste Contrato, nos espaços a serem utilizados, o
qual deverá ser executado fielmente pela CONTRATADA.
3.5. Todo e qualquer prejuízo causado ao patrimônio da Prefeitura de Ibirapitanga ou aos materiais
fornecidos, oriundo de transporte, uso, quebra ou avaria de qualquer natureza ou motivo, será de
única e inteira responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo o repasse do mesmo à Prefeitura
de Ibirapitanga.
3.6. Caberá à CONTRATADA observar as normas legais referentes a transporte, descarga e carga
dos insumos necessários para local onde será realizado o evento, de forma a atender aos horários
estabelecidos neste Anexo.
3.7. A empresa deverá apresentar os insumos e/ou materiais conforme cronograma da Secretaria
de Educação.
3.8. Nos preços deste Contrato, com base na proposta comercial da contratada, estão todos os
encargos e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre cada item do objeto da contratação, nada
mais podendo ser repassado à Prefeitura de Ibirapitanga, a qualquer título, ressalvados os casos
eventualmente previstos neste Contrato.
3.9. Toda vez que a obrigação da CONTRATADA envolver, para sua adequada execução, a
disponibilização de material, equipamento, profissional, serviços ou outros itens não explicitados
nas descrições respectivas deste Anexo, o custo correspondente já deverá ter sido considerado
na cotação do preço da proposta comercial.
CLÁUSULA QUARTA – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.
4.1. O prazo de duração da contratação prevista neste Contrato é de 04 (quatro) meses, a
contar da data de assinatura do contrato, podendo, o referido prazo, ser prorrogado por
períodos sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o que
estabelece artigo 57, incisos I e II, da lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

5.01– Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.056 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
01 - Receitas de Impostos e Transferência - Educação 25%

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia

2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OUI0N0QYMUM1MTM1MZEYND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Outubro de 2022
4 - Ano XVIII - Nº 3386

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Gabinete do Prefeito
Setor de Licitação

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES
6.1. Somente poderão ser considerados para efeito de medição os serviços efetivamente
executados pela Contratada, desde que aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa
correspondência com a planilha orçamentária, especificações técnicas e demais elementos
constantes deste Contrato e do Termo de Referência do Convite nº. 014/2022.
6.2. As medições serão realizadas mensalmente, em conformidade com os prazos de execução,
e mediante solicitação expressa da Contratada que deverá elaborar e apresentar, conjuntamente
com o documento de solicitação, boletim de medição, que registre os levantamentos e demais
informações necessárias à discriminação e determinação das quantidades de materiais entregues
e/ou serviços efetivamente executados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. Fica estimado o valor global de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais), este
contados dos preços unitários dos itens constantes do Item 01 deste instrumento.
7.2. O Município em virtude da natureza dos serviços poderá promover o pagamento em forma
de adiantamento de até 50% (cinquenta por cento) do valor dos serviços a serem realizados, os
50% (cinquenta por cento) restante será após a execução dos serviços e aceitação pelo Município.
7.3. Caso ocorra o adiantamento, o restante do faturamento dos serviços ocorrerá de acordo com
as execuções, conforme a Ordem de Serviços e nota de empenho, mediante apresentação do(s)
documento (s) fiscal (is) hábil (eis) de prestação de serviços, sem emendas ou rasuras.
7.4. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal da Finanças do Município, diretamente
pela Tesouraria ou através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de imissão do documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais, acompanhada
da liquidação dos serviços executados.
7.4.1. A certificação da fatura será efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal
requerente e do fiscal do contrato, o qual emitirá atestado comprovando o fornecimento.
7.4.2. Incumbirá a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura
devida, a ser revisto e aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se à respectiva discriminação do
serviço executado, e o memorial de cálculo da fatura.
7.5. O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação de cópia dos seguintes
documentos, válidos na data das notas fiscais, em relação ao período a que se referirem os
faturamentos, os quais deverão ser entregues, juntamente com o respectivo documento fiscal, e
ainda, os quais serão anexados ao processo de pagamento:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
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7.6. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos a
contratada para correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam
considerados a partir da data da apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem erros.
7.7. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das obrigações que possam
de qualquer forma, prejudicar o interesse do CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Disponibilizar 1 (um) Supervisor para acompanhamento dos serviços, desde a aceitação da
Nota de Empenho até a sua completa conclusão;
8.2. Administrar, executar os serviços, e fornecer os insumos e materiais necessários e demais
itens previstos na tabela do Item 01 deste Contrato, respondendo por todos eles perante a
Prefeitura de Ibirapitanga;
8.3. Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, danos e prejuízos decorrentes de atrasos,
omissões ou erros na execução dos serviços e, ainda, por problemas com materiais ou demais
itens que redundem em não atendimento às demandas da Prefeitura de Ibirapitanga;
8.4. Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte necessário ao deslocamento de pessoas,
materiais e demais itens, seja ele próprio ou locado, bem como por qualquer custo relativo à
alimentação do pessoal disponibilizado para a prestação dos serviços;
8.5. Informar toda e qualquer excepcionalidade ocorrida durante a prestação dos serviços e no
cumprimento das cláusulas constantes do objeto da contratação respectiva, bem como assistir à
Prefeitura de Ibirapitanga, sempre que solicitada, para que sejam tomadas as providências
necessárias;
8.6. Observar e cumprir todas as diretrizes constantes da contratação;
8.7. Disponibilizar técnicos qualificados e experientes para atendimento às demandas pertinentes
ao cumprimento da contratação respectiva;
8.8. Garantir que toda a estrutura contratada para a solenidade esteja efetivamente disponível até
os horários previstos no subitem 1, devendo ainda, durante todo o período de realização do evento,
disponibilizar profissionais de plantão para manter as condições de bom funcionamento dos
materiais, equipamentos e demais itens a serem utilizados;
8.9. Disponibilizar vista aos materiais e equipamentos a serem alocados, para prévia aprovação
pela Prefeitura de Ibirapitanga;
8.10. Na hipótese do item anterior, caso, algum material ou serviços seja recusado, a
CONTRATADA deverá disponibilizar outro em substituição;
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. Designar servidores para supervisionar a execução dos trabalhos desenvolvidos pela
CONTRATADA, para atendimento à execução do objeto da contratação respectiva;
9.2. Fornecer o layout com a disposição dos materiais e profissionais nos espaços da Prefeitura
de Ibirapitanga;
9.3. Prestar toda a orientação e informação necessárias e requeridas pela CONTRATADA para o
adequado desempenho dos serviços;
9.4. Acompanhar os trabalhos executados, juntamente com os representantes credenciados pela
CONTRATADA;
9.5. Efetuar o pagamento relativo aos serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA;
9.6. Indenizar a CONTRATADA por danos ocorridos a quaisquer dos itens disponibilizados para a
Prefeitura de Ibirapitanga para a prestação dos serviços, desde que decorrentes de culpa dos
funcionários desta última ou de terceiros a seu serviço, de acordo com as normas previstas no
Código Civil Brasileiro.
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CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITE DOS SERVIÇOS:
10.1. A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelos
responsáveis pela gestão da contratação.
10.1.1. Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá aos representantes das áreas
supracitadas, que serão os fiscais da contratação, proceder às anotações das ocorrências
relacionadas com a execução da contratação, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou impropriedades observadas.
10.2. A fiscalização é exercida no interesse da Prefeitura de Ibirapitanga, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da Prefeitura de Ibirapitanga
ou de seus agentes e prepostos.
10.3. A Prefeitura de Ibirapitanga se reserva o direito de não receber o objeto executado em
desacordo com as especificações e condições constantes deste Contrato, podendo rescindir a
contratação e aplicar as penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira e na legislação
pertinente.
10.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste contratado, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a Prefeitura de
Ibirapitanga.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
a) ensejar o retardamento da execução do Certame,
b) não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
c) comportar-se de modo inidôneo,
d) quando convocado, dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o Contrato,
e) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o Certame,
f) cometer fraude fiscal.
11.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, o licitante
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
a) no caso de recusa injustificada do adjudicatário em prestar serviços, objeto da licitação, dentro
do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
b. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para
a prestação dos serviços, objeto deste Contrato.
c. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total deste Contrato ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
11.3. Poderá a Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, reter o pagamento enquanto perdurarem
quaisquer pendências junto à mesma.
11.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação dos serviços advirem
de caso fortuito ou motivo de força maior.
11.5. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o
direito ao contraditório e à ampla defesa. Independentemente das multas anteriormente previstas,
o Município de Ibirapitanga poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
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3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos
do Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
11.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
11.7. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1. A Contratante poderá declarar rescindido este Contrato, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer indenização
nos seguintes casos:
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
b) A lentidão no cumprimento deste contrato, que impossibilite a regular entrega do objeto no prazo
estipulado;
c) Atraso injustificado na execução do objeto;
d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigidos;
e) A subcontratação total ou parcial do objeto;
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
g) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do contratado;
h) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo da
Secretaria de Cultura, prejudique a execução do objeto deste contrato;
i) O valor das multas atingir 10% (dez por cento) do valor global de cada Item a ser contratado ou
após o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida;
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela Administração exaradas no processo administrativo a que se refere este
Contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE
13.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Serviços (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, com base no INPC, 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.
13.2. 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.
13.3. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO:
14.1. A CONTRATADA não poderá ceder a execução do objeto, sendo responsável pela
disponibilização de todos os itens da tabela do Item 1 deste Contrato, observado, entretanto, o
disposto no subitem seguinte.
14.2. A CONTRATADA poderá subcontratar parte ou tudo do que está sendo demandado, junto a
outras empresas ou profissionais especializados, sem que isso elimine ou diminua sua
responsabilidade pelos serviços, que permanecerá sendo integralmente sua, incluindo o
faturamento e o efetivo pagamento dos serviços subcontratados, não podendo ser apresentada
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Gabinete do Prefeito
Setor de Licitação

nota fiscal de terceiros para cobrança junto à Prefeitura de Ibirapitanga, observando-se ainda os
seguintes aspectos:
14.2.1. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer ato cometido por subcontratados em
desacordo com as condições previstas neste Anexo para a prestação dos serviços;
14.2.2. A CONTRATADA responderá pelas consequências resultantes de qualquer ação judicial
movida por subcontratados contra a Prefeitura de Ibirapitanga, arcando com todas as despesas
correspondentes, acrescidas de 20% (vinte por cento) do valor da causa, a título de honorários.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões nos serviços contratado, até o limite de 25 % (vinte e cinco) por cento do valor inicial
atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos por ventura detectados durante a execução deste Contrato serão
resolvidos com base na 8.666/93 e alteração e demais legislações correlatas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Comarca do Município de Ubatã, para dirimir as questões relacionadas
com a execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos. E, estando acertados,
assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias perante duas testemunhas que também o
assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Ibirapitanga - Ba, 19 de outubro de 2022.

............................................................................
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CONTRATANTE
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO

.........................................................................
4G COMÉRCIO E SERVIÇOS
CONTRATADA
Gilberto Paixão Azevedo dos Santos
CPF: 833.654.515-87
Representante

Testemunha 01: _________________________ CPF: _________________________

Testemunha 02: _________________________ CPF: _________________________
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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Extratos de Contratos

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Gabinete do Prefeito
Setor de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 16.846.753/0001-64
EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2022 – CC Nº 014/2022

Contrato: 142/2022 / P. A nº: 198/2022. Objeto: prestação de serviços para organização e
realização do Evento Pedagógico de 2022, a ser realizado no dia 22 de outubro de 2022, inclusos
materiais e demais serviços afetos, para atender a Secretaria de Educação e Cultura do
Município Ibirapitanga - Bahia. CONTRATANTE: Município de Ibirapitanga – CNPJ:
13.846.753/0001-64 / CONTRATADA: 4G Comércio e Eventos, CNPJ: 38.498.076/0001-61 /
VALOR: R$ 82.200,00/ Dotação: U. O: 5.01- Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
/ P./Ativ.: 2.056 – Manutenções do Ensino Fundamental / Ele: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica. F: 01 / Vigência: 04 meses. Processo disponível em:
https://www.ibirapitanga.ba.gov.br/site/licitacoes. Regência: Leis: 8.666/93 e 123/06.
Ibirapitanga, 19/10/2022 - Junilson Batista Gomes - Prefeito
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Licitações

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022

Acolho o Parecer Jurídico da lavra da Assessoria Jurídica do Município de Ibirapitanga, tornando-o parte
integrante deste ato e RATIFICO o presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para
autorizar a contratação da Pessoa Jurídica identificada e nos seguintes termos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 208/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA – CNPJ:13.846.753/0001-64
CONTRATADO: COGNUS DESENVOLVIMENTO HUMANO – CNPJ. 38.973.340/0001-71

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de apoio a educação
consistindo em: realização de workshop com palestra e oito oficinas de trabalho com a temática a
Psicopedagogia e Grupos Operativos, mediados por psicólogos, com foco nas aulas presencias, discussão
e fechamento, voltados para os docentes da Educação Municipal, em atendimentos as demandas do
Município de Ibirapitanga/Bahia.
FUDAMENTO LEGAL: Art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.
VIGÊNCIA: 20/10/2022 à 20/12/2023.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais).

Dotação Orçamentária:
UNIDADE: 5.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
ATIVIDADE: 2.056 – Manutenções do Ensino Fundamental
ELEMENTO: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
FONTE: 01 – Receitas de Impostos e Transparências – Educação 25%

Ibirapitanga - Bahia, 20 de outubro de 2022.

JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
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Termos Aditivos
Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
Gabinete do Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 143/2021
ADITIVO DE PRAZO E VALOR

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no C.N.P.J sob o nº 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel
Jorge e Silva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal – o Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do
RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante
designado CONTRATANTE, e a Empresa
COOBMA – COOPERATIVA DE
TRASNPORTES E TURISMO BORDA DA MATA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF. 08.659.670/0001-26, localizada na Avenida Governador Lomanto Junior, nº
3403 – Bairro Kennedy – CEP: 45.201-639 – Jequié - Bahia, neste Ato Representado pelo
Sr. Edgar dos Santos Filho, portador do RG. 3182829 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF.
555.351.785-00, doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente TERMO
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 143/2021, oriundo do
Pregão Eletrônico 019/2021, conforme disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de
1993 e suas alterações, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo
Nº 206/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO PRAZO
O objeto do presente TERMO ADITIVO é a alteração na CLAUSULA SEGUNDA, vigência
do contrato epigrafado, passando o mesmo a viger pelo período de 20 de outubro de 2022
a 20 de outubro de 2023, cujo processo passa a fazer parte integrante deste instrumento.
O valor global do contrato fica mantido em R$ 3.641.307,42 (três milhões seiscentos e
quarenta e um mil trezentos e sete reais e quarenta e dois centavos), no prazo estabelecido
acima.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.016 – Manutenção do Programa Transporte Escolar
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
01 – Receita de Imposto e Transparência de Impostos – Educação – 25%

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.016 – Manutenção do Programa Transporte Escolar
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
04 – Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salario Educação

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.016 – Manutenção do Programa Transporte Escolar
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
15 – Transparência de Recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE

Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar Centro CEP 45.500-000
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Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.016 – Manutenção do Programa Transporte Escolar
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
19 – Transparência FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação
Básica - 40%

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA
A prorrogação do contrato tem por justificativa a manifestação apresentada pela
Procuradoria Jurídica do Município, que aponta a necessidade de prorrogação com o
objetivo de contemplar o pagamento.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 19 de outubro de
2021.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da Comarca
de Ubatã – Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.
Ibirapitanga-Bahia, 19 de outubro de 2022

Município de Ibirapitanga
JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito – Contratante

COOBMA – COOPERATIVA DE TRANSPORTES
E TURISMO BORDA DA MATA
CNPJ/MF. 08.659.670/0001-26
EDGAR DOS SANTOS FILHO
CPF/MF: 555.351.785-00
Representante Legal

TESTEMUNHAS

1________________________________ 2_________________________________
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RG
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