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CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO (Nº 100/2020)

PREFEITURA DE

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS

DECRETO Nº 100 , DE 17 DE MARÇO DE 2020.
"Estabelece

medidas

temporárias

no

âmbito do território deste, Município de
Jaguarari/BA,
de
prevenção
ao
contágio
pelo
Novo
Coronavírus
(COVID-19), bem como, orientações
aos órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública Municipal Direta
e Indireta, quanto às medidas de
proteção
para
enfrentamento
da

emergência de saúde
pública
de
importância internacional e dá outras
providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 188, de
03/02/2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019—nCov), por entender se
tratar de evento complexo que demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de
Saúde (SUS) para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas
proporcionais e restritas aos riscos;
CONSIDERANDO que na data de 11 de março de 2020, a OMS — Organização
Mundial da Saúde declarou que a COVID—19, doença causada pelo Novo Coronavírus,
denominado SARS-CoV-Z, é uma pandemia;
CONSIDERANDO que neste país, a primeira fase epidemiológica da COVID-19
esteve ligada a “casos importados”, em que haviam poucas pessoas acometidas e
todas regressaram de países onde há epidemia;
CONSIDERANDO que neste país, a segunda fase epidemiológica da COVID-19 foi de
transmissão local, quando pessoas que não viajaram para o exterior ficam doentes,
ou seja, havia transmissão autóctone, mas ainda seria possível identificar o paciente

que transmitiu o vírus, geralmente parentes ou pessoas de convívio social próximo;
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CONSIDERANDO que neste país, a terceira fase epidemiológica ou de transmissão
comunitária, ocorrerá quando o número de casos aumente exponencialmente e se
perca a capacidade de identificar a fonte ou pessoa transmissora;
CONSIDERANDO que no presente momento da epidemia no Brasil é de prudência,
não de pânico, ainda mais porque aproximadamente 80 a 85% dos casos até então
apresentados são leves e não necessitam de hospitalização, devendo permanecer em
isolamento respiratório domiciliar, 15% necessitam internamento hospitalar fora da
unidade de terapia intensiva (UTI) e menos de 5% precisam de suporte intensivo;
CONSIDERANDO que neste momento no Brasil não está recomendado fechar
escolas, faculdades e escritórios, pois, conforme informativo expedido em data de
12/03/2020 por parte da Sociedade Brasileira de Infectologia, o fechamento de
escolas pode levar várias famílias a terem que deixar seus filhos com seus avós, pois
seus pais trabalham. Nas crianças, a COVID-19 tem se apresentado de forma leve e a
letalidade é próximo a zero; já no idoso, a letalidade aumenta. No idoso com mais de
80 anos e comorbidades, a letalidade é em torno de 15%. Portanto o fechamento de
escolas em cidades em que os casos são importados ou a transmissão é local pode
ser prejudicial para sociedade;
CONSIDERANDO que é possível que
probabilidade para ocorrer em São Paulo,
fase de transmissão comunitária (3ª fase
populosas do Brasil e com grande número

algumas cidades brasileiras, com maior
seguida do Rio de Janeiro, já entraram na
epidemiológica) por serem as cidades mais
de viajantes;

CONSIDERANDO que no presente momento nenhum caso suspeito ou tampouco
confirmado foi detectado no âmbito do território deste Município de Jaguarari/BA, o
que nos impulsiona a promover medidas preventivas de controle, pois que somente
as ações em conjunto da sociedade civil, agentes públicos, sociedades científicas e
profissionais de saúde farão com que enfrentemos esta nova epidemia com sucesso,
diminuindo a
mortalidade principalmente entre os idosos e mitigando as

consequências sociais e econômicas;
CONSIDERANDO que a situação epidemiológica em nosso país é dinâmica, e que
esse quadro pode alterar com o passar dos dias a partir de novas deliberações que
forem tomadas com base no cenário sanitário nacional, estadual ou municipal se
modificar;
CONSIDERANDO que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão
sendo tomadas gradativamente e em tempo oportuno;
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DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto disciplina medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
Novo Coronavírus (COVID—19), as quais deverão ser cumpridas integralmente por
todos os órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de
Jaguarari/BA, além da população em geral;
Art. 2º. Ficam suspensos, com possibilidade de revisão a qualquer tempo, a
realização de eventos coletivos para público igual ou superior a 100 (cem) pessoas,
realizados por órgãos ou entidades da Administração Pública direta, indireta,
privados, com ou sem fins lucrativos, sejam eles de caráter cultural, religioso,
esportivo ou comemorativo, que impliquem em aglomerações de pessoas.
Paragrafo único: Para eventos em ambientes fechados deve se levar em
consideração a quantidade máxima de 50 (cinquenta) pessoas.
Art. 30. Os eventos, cuja previsão de aglomeração seja superior a
pessoas, dependerá de prévia autorização municipal;

100

(cem)

Paragrafo Único: Para os eventos que envolvam aglomerações e que não
excedam o quantitativo supracitado, a recomendação é que sejam
cancelados ou adiados, diante do cenário epidemiológico atual.
Art. 4º. Os eventos, sejam eles públicos ou particulares, deverão ser fiscalizados pela
Vigilância em Saúde, e esta poderá utilizar de poder de polícia para determinar
cancelamento caso haja descumprimento do quanto determinado pelos Artigos 2º e
3º deste Decreto;
Art. Sº. Ficam canceladas todas as viagens de servidores da Prefeitura Municipal de
Jaguarari/BA para cidades onde haja casos comunitários ou locais do COVID-19;
Art. 60. Todas as reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores oriundos

de cidades onde haja casos comunitários ou locais do COVID-19 somente poderá ser
realizada por meio de videoconferência;
Art. 7º. Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta de Jaguarari/BA, salvo para atender assunto de excepcional
interesse público;
Art. 80. Os servidores com idade superior a 60 anos e que seja detentor de doença
crônica que implica em maior risco de morbimortalidade relacionada ao COVID—19,
mediante comprovação da enfermidade, poderá exercer suas funções em sistema
home office;
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Art. 9º. Fica proibida a concessão de férias a profissionais de saúde, assim como a
concessão de licenças para trato de interesse particular;
Parágrafo Único. Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse
particular que tenham sido concedidas a profissionais de saúde e que
estejam em curso poderão ser revogadas, devendo o profissional de saúde
ser notificado a retornar de imediato ao seu posto;

Art. 10. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19
deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a
exercerem suas atividades em regime home office;
Parágrafo Único: Em caso de necessidade de isolamento, a ser decidido
pela Secretaria Municipal de Saúde ou por determinação do Ministério da
Saúde, de que trata o caput deste Artigo, a passagem servirá de
instrumento para abono de faltas ao serviço público, acaso o cidadão tratado

seja servidor público municipal;
Art. 11. Recomenda-se que a população de Jaguarari em recente e/ou atual retorno
de viagens internacionais ou de São Paulo ou Rio de Janeiro, em especial, atenção
para aquelas localidades com transmissão sustentada do vírus, o cumprimento das
seguintes medidas:
I - Para as pessoas sem sintomas respiratórios, permanecer em isolamento
domiciliar (auto isolamento) por 07 (sete) dias;
II - Para pessoas com sintomas respiratórios leves, deverá entrar com contato
com o Serviço Público de Saúde a fim de ser orientado sobre providências mais
específicas;
III - No surgimento de febre, associada a sintomas respiratórios intensos, a
exemplo de tosse e dificuldade de respirar, buscar atendimento nas unidades de
urgência e emergência.
Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas nos incisos II e III deste artigo,
a medida de isolamento se estende para os contatos domiciliares e será
suspensa com o descarte laboratorial do caso ou ao término dos 14(catorze)
dias de isolamento.
Art. 12. Os laboratórios públicos ou privados deverão informar imediatamente ao
Sistema de Vigilância em Saúde quaisquer casos positivos de COVID19.M
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Art. 13. Todos os passageiros de ônibus oriundos de São Paulo, Rio de Janeiro ou de
outros locais que possuam casos comunitários ou locais do COVID—19, deverão
fornecer dados à equipe de Vigilância em Saúde desta Prefeitura, com a finalidade de
ser cadastrados para garantir monitoramento e prevenção;
Art. 15. As Unidades de Pronto Atendimento Municipais, durante o periodo de
vigência da Emergência de Saúde deverão garantir o funcionamento dos serviços de
urgência e emergência, de forma ininterrupta e sem restrição de qualquer natureza.
ART. 16. Ficam canceladas todas as consultas e procedimentos de cunho eletivos que
estão marcadas via Tratamento Fora do Domicílio, visto que, estas são realizadas em
cidades que já estão previamente cancelando seus atendimentos.
ART. 17. Os atendimentos odontológicos seguirão após minuciosa triagem pela
equipe de enfermagem dos PSFs. Os profissionais de odontologia estarão aptos a
orientar toda a população quanto aos riscos dos atendimentos eletivos.
ART. 18. As escolas da rede municipal e privadas seguirão a determinação de
paralisação das aulas, de acordo com o seguinte cronograma: a partir de 18 de março
de 2020, as famílias que se sentirem seguras, deverão manter as crianças em casa,
sendo dispensadas da presença em sala de aula. Até o dia 20 de março de 2020
todas os alunos serão orientados pelos professores e funcionários da SEMEC, para
que no dia 23 de março de 2020 todas as aulas sejam suspensas.
Pªrágrªfº Único: Os colégios estaduais deverão seguir decreto próprio do
Governo do Estado da Bahia.
ART. 19. As famílias que já possuem cadastro na entrega dos benefícios, como o da
entregue do peixe na semana santa, não precisam estar retornando à secretaria de
desenvolvimento social, pois o órgão já possui os dados, apenas os que ainda não
foram beneficiados devem comparecer ao setor especifico.

Art. 20. Caberá aos Secretários e Dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta assegurar a preservação e

funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos.
Art. 21. Com o objetivo de garantir monitoramento de ações de prevenção, fica
instituído o Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública - COE, que será
formado pelo Secretário Municipal de Saúde, pela Chefe de Gabinete do Prefeito, pelo
Assessor de Comunicação, pela Procuradora Adjunta I do Município, pela Diretora
Municipal da Vigilância em Saúde, pelo Coordenador de Atenção Básica, pelo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, pela Secretária Municipal de
Educação;
M
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Art. 22. O Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública - COE será
presidido pelo Secretário Municipal de Saúde, a quem competirá regular por portaria
casos específicos ou não previstos neste Decreto, tudo em prol do controle da
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
Art. 23. Este Decreto vigerá pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado
por igual período de conformidade com o estágio de evolução do COVID-19;
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 17 de março de 2020.

o

Everton Carvalho Rocha
Prefeito do Município

Secretário Municipal de Saúde
All

e usen de Santana

Procurador Geral do Município
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATO (Nº 021/2020)

”

JÁFGWIEIHIIMRAºª RI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARARI

Uma cidade pam lodos

CONTRATO Nº. 021/2020
EMENTA:
município

Contrato que
de Jaguarari e

celebra o
a empresa

ENERGIA E PETROLEO EIRELI.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE JAGUARARI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Praça Alfredo Viana, 02, Centro, CEP 48.960-000,
inscrito no CNPJ sob o nº 13.988316/0001—85, sítio oficial www.jaguarari.ba.gov.br, por
conduto do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor EVERTON CARVALHO ROCHA,
portador do CPF nº. 974.998.895-72 e RG nº. 04668772-69 SSP/BA, residente e
domiciliado em Jaguarari, Bahia;

CONTRATADA: empresa ENERGIA E PETROLEO EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Av. Gal Graça Lessa, nª. 1226, Acupe de Brotas, Salvador - BA,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.207.003/0001—29, neste ato representado por Ana
Paula Lopes dos Santos, inscrita no RG sob o nº. 1158142056 SSP/BA, residente e
domiciliado na cidade de Salvador - BA;

Resolvem firmar instrumento contratual mediante as seguintes cláusulas.

1.

2.

SUPORTE JURÍDICO
1.1.

O presente instrumento tem como suportejurídico o Decreto—Lei Federal
nº 2.848/1940, Lei Federal nº 5.320/1964, Lei Federal nº 8.078/1990, Lei
Federal nº 8.429/1992, Lei Federal n.º 8.666/1993, Lei Federal nº
9.613/1998, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 10.406/2002,
Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto Federal nº 3555/2000; Decreto
Municipal 121/2019 — Regulamenta Cotações por meio de Banco de
Preço e outras providências; Decreto Municipal134/2019 — Regulamenta
o Sistema de Registro de Preço no municipio de Jaguarari.

1.2.

O presente instrumento decorre do resultado do Processo Administrativo
nº. 002/2020, Pregão Presencial nº. 002/2020, homologado em 05 de
fevereiro de 2020, e da Ata de Registro de Preço nº. 010/2020 de 06 de
fevereiro de 2020.

DO OBJETO

2.1.

Contratação de empresa por meio de Sistema de Registro de Preço para

eventual fornecimento de combustivel nas cidades de Senhor do Bonfim
— BA, Feira de Santana — BA e Salvador — BA, para suprir as necessidades
de diversas secretarias do município de Jaguarari - BA.
3.

DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
3.1.

O presente objeto sucinto as especificações e seguir:

%
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SALVADOR - BA

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

umÉIAÉA

MÉDIA TOTAL

9

Gasolina Comum

Litro

10.000,00

R$ 4,669

R$ 46.690,00

10

Etanol

Litro

2.500,00

R$ 3,667

R$ 9.167,50

11

Diesel Comum

Litro

2.500,00

R$ 3,744

R$ 9.360,00

12

Diesel 510

Litro
TOTAL

2.500,00

R$ 3,876

R$ 9.690,00
R$ 74.907,50

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 MESES

DAS ESPECIFIÇÃO TÉCNICA
4.1.

O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo
com a solicitação da Contratante, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.

DO PREÇO
5.1.

O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de R$
74.907,50 (setenta e quatro mil, novecentos e sete reais e cinquenta
centavos), que deverá ser para conforme o fornecimento.

DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1.

0 Contrato terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua
assinatura limitando-se aos devidos créditos orçamentários nos termos
do Art. 57 caput e inciso I da Lei 8.666/93, salvo os casos previamente
estabelecidos em lei, especialmente os ditames do Art. 57, I, II, IV e V da

Lei 8.666/93.
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.

7.1.

A Contratada deverá prestar os serviços objeto integralmente de acordo
com o pedido, acompanhado de Nota Fiscal, que deverá ser conferida
pelo Chefe do Almoxarifado;

7.2.

A Prestação deverá ocorrer em até 02 (dois) dias corridos, a contar da
solicitação
de
prestação
por
meio
do
e-mail:
pmj1dircompras©gmail.com.

7.3.

0 não cumprimento dos prazos previsto na alínea anterior estará
tacitamente sujeito as penalidades prevista neste instrumento
contratual.

CONDICOES DE PAGAMENTO
8.1.

Como condição para celebração e manutenção do presente instrumento
contratual, o licitante deverá manter as mesmas condições de
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habilitação, em conformidade com o Art. 11, XXI do Decreto Federal
3.555 de 08 de agosto de 2000 e Art. 55, XIII da Lei 8.666/93;

9.

8.2.

A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no Art. 29 da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública.

8.3.

Na não manutenção das condições de habilitação, a administração
aplicará as sanções cabíveis nos termos da lei e deste instrumento.

8.4.

Todos os pagamentos serão feitos na C/C: 27255—8; AG: 8657; Banco Itaú.

8.5.

O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos nos termos do Art.
40, XIV, a, da lei 8.666/93 a contar da efetiva liquidação da despesa, nos
termos do caput do art. 62 e art. 63 da lei 4320/64.

8.6.

A Liquidação se dará após atesto de entrega dos itens por meio do gestor
do contrato;

8.7.

Na hipótese da aplicação de multas, Só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.

DO REAJUSTE DE PREÇOS
9.1.

Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde
que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.

9.2.

Quando

o

reajuste

se

referir

aos

demais

custos,

a

CONTRATADA

demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços & comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens
abrangidos, considerando—se:
9.2.1.

OS preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;

9.2.2.

As particularidades do contrato em vigência;

9.2.3.

A nova planilha com variação dos custos apresentados;

9.2.4.

Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;

9.2.5.

Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços
relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da

Contratada.
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9.3.

A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.

9.4.

Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.

9.5.

A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de
sessenta dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento dos e
comprovantes de variação dos custos.

9.6.

O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.

9.7.

Os atrasos por parte da administração, respeitando os casos previstos em
leis e normas expedidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, serão
reajustados com juros de mora de 1% ao mês, caiculado sobre o mês de

30 dias.
10. DO INDICE DE REAJUSTE DE PREÇO

10.1. O reajuste sera', o percentual de desconto entre o preço estimado no
edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da época do
reajuste;

10.2. O reajuste poderá ocorrer a pedido da contratada ou por iniciativa da
contratante, ficando a contratada obrigada a realizar o reajuste até o
percentual estabelecido pela Lei Federal 8666/1993;
11. DO APOSTILAMENTO

11.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento,
11.2. As apostilas deverão ser realizadas pela Secretária Municipal de Finança
e Fazenda, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
técnicas e comunicar o gestor do contrato os atos praticados;

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
12.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município:

Unidade: 0201 — Gabinete do Prefeito — (2019)
Ação: 2003 — Manutencao do Gabinete do Prefeito
Elemento de Despesa: 33.90.3000 — Material de Consumo
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Fonte de Recurso: 0100 — Recursos Ordinários; 9242 — Royalties/Fep/Cfm

UNIDADE: 0601 — SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
E
PLANJEAMENTO — (2019)
AÇÃO: 2.011 — DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 0100 — RECURSOS ORDINÁRIOS; 9242 —
ROYALTIES/FEP/CFM

UNIDADE: 0301 — SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
PUBLICAS — (2019)
AÇÃO: 2.027 — MANUTENCAO DA SECRETARIA INFRA—ESTRUTURA E
OBRAS PUBLICAS
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.3000 — MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 0100 — RECURSOS ORDINÁRIOS; 9242 —
ROYALTIES/FEP/CFM; 8216 — CONTRIB. INTER. DOM. ECONOMICO - CIDE
UNIDADE: 1001 — SEC. MUN. AGRICULTURA. DES. ECONOMICO E REC.
HIDRICOS—(2019)
AÇÃO: 2.057 — MANUT. DAS ACOES SEC. AGRIC. DES. ECONOM. E REC.
HIDRICOS
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.3000 — MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 0100 — RECURSOS ORDINÁRIOS; 9242 —
ROYALTIES/FEP/CFM;
UNIDADE: 1202 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2.071 — GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ATEND. BÁSICO A POPULAÇÃO
— FMS/PAB; 2.073 — GESTÃO DE AçõEs DE SERV. DE SAÚDE — REC.
PROPRIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.3000 — MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 9214 — TRANSF. PROG. SIST. ÚNICO SAÚDE - SUS,6102 — REC. IMPOSTOS E TRANSF. IMP. SAUDE 15%
UNIDADE: 1302 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL— (2019)
AÇÃO: 2.086 —GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 0100 — RECURSOS ORDINÁRIOS;

JK
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12.2. Nota de Empenho1 nº
12.3. AS despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1.

Responsabilizar—se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando—se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral para fornecimento
dos itens em conformidade com o objeto.

13.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

13.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do

13.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

13.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-Ihe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a Contratante, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao fiscal do contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela Contratada.

13.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto — cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

13.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

13.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências do CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue O objeto.

13.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo as

CONTRATANTE.

1 Conlorme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4320/1964
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normas disciplinares do Controle Interno deste município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.
13.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a
prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
13.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os

empregados nesse sentido.
13.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
13.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela Contratante.

13.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
13.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;

13.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência do CONTRATANTE.

13.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
Contratante ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;

13.18. Vedado ã veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se
houver

prévia

autorização

por

escrito

da

Administração

do

CONTRATANTE;

13.19. Realizar a entrega dos itens em desconformidade no prazo estabelecido
neste instrumento.
13.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
entregas em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
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estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a prestação em
excesso não cria ônus para a administração, não cabendo a contratada
realizar qualquer cobrança.

13.21. Realizar a troca de itens com defeitos no prazo máximo de 72 horas a
contar da notificação, quando identificado pela Contratante nos
primeiros 90 dias de uso conforme art. 18 e 26 do Código de Defesa do
Consumidor.
14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
14.1.

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, a Contratada sobre a ocorrência de
eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo

14.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

14.4.

Prestar a CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

14.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

14.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

14.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

para a sua correção.

14.8.

Responsabilizar—se pela comunicação, em tempo hábil, dos itens a
serem entregues.

14.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

14.10. Efetuar quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos itens
prestados, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição,
com a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com
a proposta e o Presente instrumento Contratual.

14.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos

realizados

pela

Contratada,

sempre que entender

necessário;

14.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá serfornecida de imediato com carência máxima de 24 horas;
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14.13. Atestar a entrega dos itens, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.

14.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA
14.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita entrega dos itens,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
14.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
14.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades

previstas neste instrumento;
14.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
contratada de seus direitos adquiridos;
14.19. Rejeitar os itens em desconformidade com o presente instrumento;
14.20. Rescindir
o
presente
instrumento
“unilateralmente"
ou
"bilateralmente" por conveniência e oportunidade nos termos da
legislação vigente;
14.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
14.22. Suspender sem danos para a administração a execução do contrato se
a contratada se envolver em escândalos que manche a sua reputação

ética e moral, até conclusão de processo administrativo que deverá
iniciar de oficio sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;

14.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas do gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia — TCM-BA, em decorrências de erros, impericias e
demais

vícios

que

decorra

de

má

assessoramento,

execução,

inexecução, inércia, prevaricação por parte da contratada, desde que
devidamente comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo
administrativo, sendo assegurado o contraditória e ampla defesa.
14.24. Abrir processos administrativos sempre que entender necessários para

apurar

eventos

que

possam

acarretar

em

prejuízos

para

a

administração, e constatada o dano ou a mera expectativa de dano,

rescindir unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurando
o pagamento dos itens entregues e o lucro cessante nos termos da
legislação em vigor, se protestado pela contratante.
14.25. A responsabilidade pela locomoção dos profissionais para testes dos
equipamentos e transporte dos mesmos será da contratada;
15. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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15.1. A execução do Contrato, nos termos do é lª do art. 67 da lei nº 8.666/93,
será acompanhada e fiscalizada por servidores especificamente
designados, por Portaria, como Representantes da Administração, que
anotarão, em registro próprio, todas as ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais.
15.2. O Fiscal deste contrato será o Secretário de Administração em exercício
no ato da entrega dos itens.
16. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Com fundamento no artigo 79 da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da Lei
8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município e será
impedida de licitar com o município pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste
Termo/Contrato e demais cominações legais a(s) CONTRATADA(S) que:
16.1.1. Apresentar documentação falsa;
16.1.2. Ensejar O retardamento da execução do Objeto;
16.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
16.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no edital;
16.1.5. Não mantiver a proposta e não assinar o contrato;
16.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;
16.1.7. Fizer declaração falsa;

16.1.8. Cometer fraude fiscal;
16.1.9. Não cumprir quaisquer das cláusulas deste instrumento;
16.1.10.

Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação para a
reprovação de contas junto ao TCM-BA;

16.1.11.

Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o
poder legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do

16.1.12.

Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a
305, 397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto—Lei 2.848 de 07 de
dezembro de 1940.

Município;

16.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar a partir da notificação da empresa.

16.3. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
16.4. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no caso
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
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inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
abaixo destaca—se as possíveis aplicações:
16.4.1.
16.4.2.

Advertência;
Multade:
16.421. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
na

entrega

dos

itens,

calculado

sobre

o

valor

correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
que corresponde até trinta dias de atraso;
16422. 5% (cinco por cento) sobre O valor total do contrato/nota de
empenho, por descumprimento do prazo de entrega dos
itens, sem prejuízo de demais sanções ou perda de prazo;
16.423. 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido, por
descumprimento do prazo de entrega do pedido, sem
prejuízo de demais sanções ou perda de prazo limitando a
15 dias corridos de atraso;

16.4.2.3.1. Após 15 dias de atraso, aplicação integral da
multa e imediata rescisão do contrato, com
abertura de procedimentos administrativa para
impedimento de licitar com o Município de
Jaguarari por até 02 anos.
16.424.

15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do
adjudicatário em assinaro contrato ou retirar o instrumento
equivalente e/Ou entregam da garantia contratual — Se
houver, dentro do prazo estabelecido pela administração,
recusa parcial ou total na entrega dos itens, recusa na

entrega dos itens, ou rescisão do contrato/nota
empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

de

16.425. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de
empenho, pela inexecução total do contrato.
16.426. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e
impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de
até 2 (dois) anos.
16.4.2.7. Rescisão contratual unilateral, abertura de processo
administrativo e multa de 50% sobre o valor total dos
Contratos somado aos ativos para quaisquer perdas de

prazo;
16.4.2.8. Rescisão

contratual unilateral, abertura de processo
administrativo e criminal somado a multa de 50% sobre o
valor total dos Contratos somado aos ativos para perda em
processo, nos casos da comprovação de crimes de
improbidade administrativa;
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16.4.2.9. Representação ºficial ao Ministério Público Estadual,
Ministério
Público
Federal,
Conselho
Federal
de
Contabilidade e Tribunal de Contas dos Municípios da
Bahia para os crimes cometidos contra a administração
pública;
16.4.2.10.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 o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada.
16.5. No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas ”a“
e "b” com as da alínea c , o percentual aplicado não poderá ultrapassar
a 7% (sete por cento).
16.6. As sanções de advertência, suspensão temporária do direito de contratar
com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando—a dos
pagamentos a serem efetuados.
16.7. No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja,
na fase da defesa previa, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do
valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso
a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE,
o valor retido correspondente será depositado em favor da
CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final
da defesa apresentada.
16.8. Caso a Contratada descumpra quaisquer condições deste instrumento
poderá a Contratante aplicar multa de 1% do valor mensal da fatura por
dia e por ocorrência a título de glosa em quaisquer faturas posteriores ao
ocorrido resguardado o direito à ampla defesa e do contraditório.

16.9 Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
16.10.

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
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Federal ou Municípios e, será comunicado ao SICAF o ocorrido para
seu descredenciamento, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XlV do art. 4º da Lei 10.520/02,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais, repercutido sobre
todos os contratos firmados com a contratante.
16.11.

A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão,
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo

contratante.
17. DA RECISÃO CONTRATUAL
17.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO enseja sua
rescisão, de conformidade com os artigos. 78 e 80 da Lei n.º 8.666/93.
17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando—se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
17.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.4. O termo de rescisão, sempre que possivel, será precedido:
17.4.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
17.4.2. Indenizações e multas.
17.4.3.Baianço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.

18. DAS VEDAÇõES
18.1. É vedado a CONTRATADA:
18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;

18.1.2. Interromper a entrega dos itens sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
18.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal —
administrativamente ou via judicial;
18.1.4. Na existência de processo judicial fica a contratada proibida de expor
a terceiros sem autorização expressa da contratante ou do magistrado
os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos acumulados e
qualquer outra informação, pelo prazo de 05 anos a contar da
conclusão do processo;
19. DOS CASOS OMISSOS
19.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002
e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis e,
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subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 — Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais
dos contratos.

20. DA PUBLICAÇÃO
20.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste CONTRATO, por
extrato, no Diário Oficial do Município, nos termos do Parágrafo único,
do art. 61, da Lei nº. 8.666/93.

21. DA ASSINATURA
21.1. E, assim, as partes de pleno acordo, assinam o presente instrumento em
quatro duas vias de igual teor e forma ou uma via quando assinado
digitalmente por certificado ICP—Brasil;
21.2. O Presente instrumento deverá ser assinado preferencialmente por meio
digital, com certificado homologado ICPvBrasil, através do portal de
assinatura digital: https://www.portaldeassinaturas.com.br/.
21.3. O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do Art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e Artigos 54 e 55 da Lei Federal

8.666/1993;
22. DAS DISPOSIÇOES FINAIS E DO FORO
22.1. Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final

acostada nos autos do processo;
22.2. As partes elegem o Foro da Comarca deJaguarari, Estado da Bahia, como
competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia

resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro
qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Jaguarari/BA, 06 de fevereiro de 2020.

Everton Carvalho Rocha
PREFEITO
CONTRATANTE

Ana Pa'l'“

sd

Santos

ENERGIA E PETROLEO EIRELI

CO TRATADA
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RESULTADO DE JULGAMENTO (TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019)

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
NA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2019

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Jaguarari, Estado da Bahia, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993, além
das disposições do Edital da Licitação TP nº 007/2019, Processo Administrativo nº
203/2019, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica, vetada as equiparadas,
com notória capacidade técnica profissional e operacional ou Instituição Brasileira
incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional com inquestionável reputação ético profissional,
para realização de concurso público e/ou processo seletivo simplificado para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jaguarari, Estado da Bahia,
torna público, para conhecimento de todos, o resultado do julgamento do recurso
administrativo

impetrado

pela

empresa:

PLANEJAR

CONSULTORIA

E

PLANEJAMENTO LTDA. EPP (CNPJ nº 07.471.060/0001-31); após parecer jurídico da
Procuradoria Geral do Município e fundamentado em decisão própria, o Presidente da
Comissão e demais membros decidiu pelo conhecimento do recurso apresentado pela
empresa e pelo deferimento; assim, julga a empresa PLANEJAR CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA. EPP (CNPJ nº 07.471.060/0001-31) HABILITADA; assim,
dando continuidade ao certame, marca-se a data do dia 1º de abril, às 08:00hs, na
sede da Prefeitura Municipal de Jaguarari, Estado da Bahia, na sala do Setor de
Licitações e Contratos para sua continuidade com abertura do envelope “02” – Proposta
Técnica da empresa habilitada. O parecer jurídico e decisão completa estão à
disposição, junto com o recurso, não houve contrarrazões. Jaguarari-BA, 18 de março
de 2020. Getro de Oliveira Amaral – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 141/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARARI
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 141/2019
Processo Administrativo nº 031/2020. PARTES: Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARARI,
inscrita no CNPJ sob nº. 13.988.316/0001-85 e Contratada: M.B. SOUZA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA. ME, inscrita no CNPJ nº. 10.177.398/0001-90. SIGNATÁRIOS: Everton Carvalho Rocha e
Maxwell dos Reis Souza. OBJETO: Acréscimo de valor ao contrato nº 141/2019 de 49,91%, devido a
necessidade de serviços adicionais não previstos inicialmente em planilha orçamentária, conforme descritivos no
anexo I deste aditivo, que tem como objeto a reforma do Hospital Municipal Doutor José Gonçalves de Almeida.
Jaguarari/BA, 03 de fevereiro de 2020.

TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 157/2019)

TERMO ADITIVO Nº 001/2020: Contrato nº. 157/2019. Objeto: Aditivo no valor de R$ 25.476,25 (vinte e cinco
mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) que corresponde a 25%, cujo objeto é a
Contratação de empresa por meio do Sistema de Registro de Preço para eventual aquisição de
hortifrutigranjeiros, visando o atendimento às diversas secretarias do município de Jaguarari - Ba. Empresa:
JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº. 33.939.818/0001-23.
Fundamentação legal: Art. 65, § 1°. Data da Assinatura do Aditivo: 11 de março de 2020. Everton Carvalho
Rocha – Prefeito.
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