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ATA DE REGISTRO DE PRECO Ne 061/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 083/2022
PREGAO PRESENCIAL Nfi 00S/2022-SRP
No dia 15 (quinzs) dias no mes de junho de 2022, O MUNICfPIO DE ELfSIO - BAHIA, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.?. J/MF scb o n. 13.797.188/0001-92, com sede
na Pra^a Salvador Andrade, S/N2 Casa, Centro CEP: 45.305-000 - Elisio Medrado - Bahia,
representado, neste ato, por seu Prefeito, Sr. Linsm.ir Moura 3ittencourt Santos, Brasileiro, solteiro,
doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, ABSA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E
SERV1COS DE SANEAMENTO E1REL1,
INSCRITO NO CNP) SOB N2 15.543.268/0001-47
LOCALIZADO PRA£A SILVESTRE EVANGELISTA N2 155 ANDAR 1 BAIRRO CENTRO SANTO
ANTONIO DE |ESUS - BAHIA, REPRESENTADO ATRAVES DO SR. BRUNO DE SOUZA ALVES,
PORTADOR RG C9986516-56 SSP/BA CONTRATADO, o, mediante sujeifao mutua as normas
constantes da Lei n.fl 8.666 de 21/06/1993, no Edital do PregiLo Presencial nB 005/2022-SRP e nas
condi^oes expressas nas clausulas a seguir, cujo objeto ConLrata^ao de empresa para prestapao de
services, abrangendo organizacao, producao, execucao com montagem e desmontagem de
infraestrutura, apoio logistico necessdrio para atendsr a demanda do municipio, conforme
especificado no anexo I do edital de licita£ao e mediante condicoes estabelecidas na Lei Federal n8.
10.520/02 c subsidiariamente Lei Federal ne. 8.666/93. RESOLVE registrar os pre^os ofertados
pelo Fornecedor Beneficiario, conforme quadro abaixo:
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DESCRICAO ^

ITEM
SANITARICS
QUIMICOS

SANITARIOS
2

QUIMICOS

PNE

.i

UN1D
i

I'I l

Sanitarios Standard de fibra
ou plastico com asser.tc,
descarga . ’ papel toalha, Dl/.RIA
mictorio e vasos para dejetos.
Limpexa diaria
Sanitario quimico portatil
incluso
instalacac,
manutencao e desinstalacac.
Modelo
vem
com
vaso
sanitario, espelho inquebr^vel
de pldstico, porta papel
grades
de
higienico,
ventilafao, teto translucidc, DIARlA
antiderrapante
e
piso
rebaixado, corrimao interno
de apoio, sinalizacao do
livre/ocupado e apoio de
objetos. (Banheiro adaptado
portador
de
para
necessidades espcciais)
TOTAL

QNT

: VALOR ;
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO
TOTAL *

‘ i UNT

60

R$ 350,00

20

R$ 400,00

R$
21.000,00

R$
8.000,00

R$
29.000,00
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1 - OBJETO
1.1.
0 objeto desta Ata e o registro dos prefos classificados no Pregao Presencial n2
005/2022-SRP, conforme especificafoes e condicoes constantes no Anexo I do mesmo
instrumento, no qual estao contemplados o prazo de execu^ao e a estimativa das quantidades a
serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Sscretaria Municipal Administra5ao, na medida
das suas necessidades e segundo a conveniencia do Municipio de Elisio Medrado, e que a este termo
integram, como se transcritas.

1.2.
0 prazo de validade do Registro de Preyos e de 12 (doze) meses, computadas neste,
as cventuais prorroga^oes contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os
licitantes que tenham os seus preyos regis^racos podrrao ser convidados a firmar as contratafoes,
obsei*vadas as condifoes fixadas no edital e nas normsspertinentes.
1.2.1.
Sendo o prazo de validade do Registro de Pre^o inferior a 12 (doze) meses, sera
admitida a prorrogafao da vigencia da Ata de Registro de Preyos, para completar este prazo,
sempre que as condi^oes de contratafao cor.tinuarem se mostrando vantajosas para a
Administra^aoj.
A(s) contratafaofoes) derivadas do registro obedecerao as condifoes da minuta de
1.3.
contrato constante do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituifao, a criterio da
Administra^ao, por instrumento equivalente, desde que presentes as condifdes do art. 62 da Lei
Federal n9. 8.666/93.
E vedada a subcontrata^ao do objeto, a associate da contratada com outrem, a cessao
1.4.
ou transferencia, total ou parcial do contrato, berri como a fusao, cisao ou incorporapao da
contratada, nao se responsabilizando o contratante per nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.4.1
termos:

Sera permitida a subcontratapao aper.as do servipo de instalapao, nos seguintes

a) As empresas a serem subcontratadas deverao ser indicadas e qualificadas pela empresa
contratada, com a descripao dos bens a serem fornecic.os e seus respectivos valores.
b) A subcontratapao somente sera autorizada mediants apresentapao, pela empresa subcontratada,
de toda a documentapao de habilitapao exigida neste Edital.
c) A empresa contratada e responsavel pelos danos causados pela subcontratada a Administrapao
ou a terceiros na execupao do objeto subcontratado.
d) A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na
2
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hipotese de extinyao da subcontrata^ao, sob aena de aplicafao das san^oes previstas no edital e
seus anexos.
e) Aplicam-se as empresas subcontratadas todas as restrifoes previstas neste edital.
1.5.
Durante seu prazo de validade, as prcpostas selecionadas no registro de pre^os ficarao a
disposifao da Administra^ao, para que efetue as contrata^oes nas oportunidades e quantidades de
que necessitar, ate o limite estabelecido.
A existencia de pre^os registrados nao obriga a Administra^ao a firmar as contrata^oes
1.6.
que deles poderao advir, ficando-lhe facul^ada a utilizaflo de outros meios, respeitada a legisla^ao
relativa as licita^oes, sendo assegurado ao beneficiario do registro a preferencia em igualdade de
conduces.
1.7.
A entrega dos bens ocorrera da fcrms parcelada, com estimativa mensal de indicada nas
Autoriza^oes de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal Administra^ao, solicitante do
referido Processo Licitatorio, cujo prazo de entrega nao devera ultrapassar 15 (quinze) dias uteis, a
partir da solicitafao do COIMTRATANTE.
2 -OPRECO
Os pre^os sao fixes e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data
de apresenta^ao da proposta, apos o que a concessao de reajustamento, sera feita mediante a
aplica?ao doINPC/IBGE.
2.1.

A revisao de pre^os registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario do
2.2.
registro, ou por iniciativa da Administrapao, eirj decorrencia de fato que eleve os prepos dos
servipos ou bens registrados, ou de eventual r^dupao daqueles praticados no mercado, devendo o
orgao gerenciador da Ata promover as necessarias modificapdes, compondo novo quadro de prepos
e disponibilizando-o no site oficial.
A alterapao ou revisao de prepos registrados em Ata nao implica em revisao dos prepos
2.3.
dos contratos decorrentes do respective Registro de Prepos.
0 requerimento de revisao de prepos devera ser formulado pelo beneficiario do registro
2.4.
no prazo maximo de um ano a partir do fato c ue z. ensejou, sob pena de decadencia, em consonancia
com o art. 211 da Lei Federal n2 10.406/02.
3 - DACONTRATACAO
Como condipao para celebrapao da contratc ou instrumento equivalente, o licitante
3.1.
devera manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Prepos, todas as condipoes de
habilitapao exigidas na licitapao, ficando esclarecido que, nos termos da legislapao vigente, nao
serao contratados fornecedores ou prestadores de servipo que nao estejam com documentapao
regular.
3
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3.2.
0 fornecedor sera convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contado da data do recebimento da convoca^ao.
Na hipotese do fornecedor convocado nac assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo e nas condifdes estabelecidas, a Administra^ao podera
convocar os demais licitantes que tenham os seus pre^os registrados, obedecendo a ordem de
dassifica^ao, e proper a contrata^ao do fornecimerto dos materiais ou dos services registrados
pelos prefos apresentados pelo primeiro colocado,
3.3.

Na hipotese dos demais licitantes nao aceitarem a contratafao pelos pregos
apresentados pelo primeiro colocado, a Administrapao podera contratar os demais licitantes,
respeitada a ordem de classifica5ao, pelo pre^o por eles apresentados, desde que os mesmos sejam
compativeis com a media de mercado, o que devera ser comprovado nos autos.
3.4.

A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente devera ser realizada pelo
representante legal da empresa ou mandatario con poderes expresses.
3.5.

3.6.
Os contratos celebrados em decorrenc.a do Registro de Prefos estao sujeitos as regras
previstas na Lei Federal n9 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigencia.
A contratada ficara obrigada a aceitar r.as mesmas condifoes contratuais, acrescimos ou
supressoes que se fizerem no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada
para cada item registrado
As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
3.8.
os contratantes.
3.7.

4. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
Os pagamentos devidos a Contratada serao efetuados atraves de ordem bancaria ou
4.1.
credito em conta corrente, ate o 309 (trigesimo] dia, contado da data da apresenta^ao da fatura,
apos concluido o recebimento definitivo, em consonancia com o disposto no art. 59 e art. 40 da Lei
Federal n9 8.666/93.
A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento
apos a conclusao da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfa?ao pela Contratada de
todas as obriga^oes pertinentes ao objeto contratado.

4.2.

Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo defmido para
recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluira apos o efetivo atesto do
recebimento definitivo.

4.3.

O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou
atrasos no cumprimento da obriga?ao, com base no valor do pre?o vigente.

4.4.

4
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4.f>. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura[s) devera(ao) estar acarnpanhadas da documentafao probatoria
pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacierados com a obriga^ao.

4.6.

Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na
apresentafao da nota fiscal/fatura ou dos documentas pertinentes a contrata^ao, ou, ainda,
circunstancia que impefa a liquida^ao da despesa, como obrigafoes financeiras pendentes,
decorrentes de penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento flcara sobrestado ate que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-sea apos a comprovafao da regulariza^ao da situa^ao, nao acarretando qualquer onus para a
Contratante.

4.7.

As situates previstas na legisiaqao especifi:a sujeitar-se-ao a emissao de nota fiscal

eletronica.

4.8.

A atualiza^ao monetaria dos pagamentos devidos pela Administra^ao, em caso de mora,
sera calculada considerando a data do vencimento da obriga^ao e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a varia^ao do 1NPC do IBGE pro rata tempore.

4.9.
Nas compras para entrega imediata, assim emendidas aquelas com prazo de entrega ate
30 (trinta) dias contados da data da celebra^ao do ajuste, sera dispensada a atualiza^ao financeira
correspondente ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o
pagamento, desde que nao superior a quinze dias, em conformidade com o
§ 4B. do art. 40 da Lei Federal n2 8.666/93.
5 - A MANUTENCAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
Esta Ata de Registro de Pre^os podera sofier altera^oes, obedecidas as disposi^oes
5.1.
previstas no art. 143 da Lei Federal ns 8.666/93.

§

A revisao de pre^os registrados em Ata pod'era ser realizada a pedido do beneficiario
5.2.
do registro, ou por iniciativa do Municipio de Elisio 'Medrado, em decorrencia de eventual redu^ao
daqueles praticados no mercado, ou de fato que sieve os pre^os dos services ou bens registrados,
devendo o orgao gerenciador da Ata promover as necessarias modificafoes, compondo novo
quadro de pre^os e disponibilizando-o no site oficial.

5.3.

Quando o pre?o registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado
no mercado o orgao gerenciador devera:
a) convocar o fornecedor visando a negocia?ao para a recu;ao de pre^os e sua adequa^ao ao
praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assunido, na hipotese em que resultar frustrada a
negocia^ao;
5
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c) convocar os detnais fornecedores visando igual opcrtunidade de negocia^ao.
5.4.
Quando o pre^o de mercado tornar-se superior aos pre^os registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao
gerenciador podera:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplica^ao de penalidade, se confirmado a
vcracidade dos motives e comprovantes apresentados, na hipotese da comunica^ao ocorrer antes
do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedo-es visando igual oportunidade de negocia^ao.
5.5.
Nao havendo exito nas negociafoes, o orgao gerenciador devera proceder a suspensao
do item da Ata de Registro de Pre^os, adotandc as medidas cabiveis para obten^ao da contrata^ao
mais vantajosa.
5.6.
Os prefos registrados, quando sujeitcs a controle oficial, poderao ser revistos nos
termos e prazos fixados pelo orgao controlador.
5.7.
A revisao de pre90s registrados em Ata nao implica em revisao dos pre^os dos
contratos decorrentes de respectiva Kcita^ao, a qual dependera de requerimento formal do
contratado e de comprova^ao do impacto cue gerou o eventual desequilibrio economico financeiro.
5.8.
mercado.

Em nenhuma hipotese serao registrados pre^os que se apresentem superiores aos de

6 - DA FISCALIZA£AO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competira ao Contratante e ao Orgao Gerenciador do Registro de Prefos proceder ao
6.1.
acompanhamento da execu^ao do contrato, Fcanco esclarecido que a a^ao ou omissao, total ou
parcial, da fiscalizayao do Contratante nao eximira a Contratada de total responsabilidade na
execu^ao do contrato.
Competira ao Contratante do Registro de Pre^os:
6.1.1.
a) anotar, em registro proprio, as ocorrencias relftivas a execufao do contrato, determinando as
providencias necessarias a corre^ao das falhas ou dereitos observados;
b) dar imediata ciencia a seus supericres e ao orgao central de controle, acompanhamento e
avalia^ao financeira de contratos e convenios, dos incidentes e ocorrencias da execu^ao que possam
acarretar a imposi^ao de sangoes ou a rescisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providencias necessarias para a regularidade da execugao do
contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagao da execugao ja realizada, emitindo a
competente habilitagao para o recebimento depagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo orgao cenrral de controle, acompanhamento e avaliagao
financeira de contratos e convenios;
6
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f) fiscalizar a obrigagao da contratada de manter, duran:e tcda a ex-scucao do conrrato, em
compatibilidade com as obriga^oes assumidas, as condifbss de habilitacao e quaiiflcacao exigidas
na licitapao, bem como o regular cumprimento das obrigafoes trabalhistas errevidencisrias:
g)- ordenar a imediata retirada, de suas dependencias, d=' empregacos da contratada. cuja
permanencia seja inconveniente ou que venha embaracar ou dificultar a aoac f.sc=!kzador.s.
correndo, por exclusive conta da contratada, quaisquer onus dccorremes das isis trabaibistas e
previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha:
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresenta^ao de documemos relacionados com a
execu^ao do contrato.
6.2 0 recebimento do objeto se dara segundo o disposto no art 73 da Lei Federal n- £.565/93.
sendo certo que esgotado o prazo de vencimento do recebiner.to iprcv^oria serr.' qualquer
manifestaqao do orgao ou cntidade contrarante, considerar-se-a defiJiiLiwamente a:sito pela
Administraqao o objeto contracado, para todos os efeitos, salvo justificative escr.iu rundamentada.
6.3.0 contratante rejeitara, no todo ou em parte, qualquer preposijrao de fornecimentc em
desacordo com as especificaqoes do objeto da licitaqao.
0 fornecedor se comprometera a atender com presteza as recismacoes sobre a
6.4.
qualidade e pontualidade do fornecimento. prcvidenciando sua imediata correqao, sent onus nara a
Municipio de Elisio Medrado.
Em caso de divergencia entre a Nota de Empenho e = Nota Fiscal/Fatura ou entre os
6.5.
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor sera notificada para retira-les imediatanvente,
sendo a ocorrencia comunicada a Controladoria do Municipio, para adoqao das prcvider.cias
cabfveis.
7 - DAS PENALIDADES
Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 93, 92,94, ?S e 56 ca
Lei Federal ne 8.666/93, sujeitando-se os infratores as ccminacoes legais, especialnesite as
defmidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a previa e amp la i-efesa em processo
administrative.
7.1.

A inexecuqao contratual, inclusive por atraso ir.justificado na execcvao
contraco,
7.2.
sujeitara o contratado a multa de mora, que sera graduada de accrdo con a gravicade da intraqao,
obedecidos os seguintes limites m&ximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em case de descuir primento total da cor-aacao.
inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contratc, der.tro de 10 Vtez" dias -cor.tsdos da
data de sua convocaqao;
b) 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte <az
fornecimento ou serviqo nao realizado;
c) 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte dc fornecimentc cu servipc nao real izadc^
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por cada dia subsequente ao trigesimo.
7.2.1.
A rr.ulta a que se refere este item nao impede qise a. Adniiniitracao resciiida
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanfoes previstas
:ei.

7.2.2.
A multa, aplicada apos regular processo administrative, sera ciescontada da g=raniia
do contratado faltoso.
7.2.3.
Se o valor da multa exceder ao da garsntia prestada. alem da perda desta. ■?.
contratada respondera pela sua diferenpa, que sera descontada dos pagamencos evintualmente
devidos pela Administrapao ou, ainda, se for o caso, cobradajudicialmente.
7.2.4.
Nao :endo sido prestada garantia, a Administrafao se resenra o oireito de descontar
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa. perventura impcsta.

7.2.5.
As multas previstas neste item n-o tern cariter compensatorio e o sen pa.gamsnco nac
eximira a contratada da responsabilidade por perdas e danos deconentes das infra^ces cometidas.
Serao punidos com a pena de suspensao temporiria do direito da cadastrar e lieitar £
7.3.
impedimento de contratar com a Administrate os que intorreren nos ilicitos previstos no art. 7^,
da Lei Federal n2 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei n2 8.666/93.
Serao punidos com a pena de declarayao de inidone.dade para l.citar t contratar com a
7.4.
Administrapao, enquanto perdurarem os motivos deteminantes ca puriie='c ou ate cue seja
promovida a reabilitapao perante a autoridade competente para aplica-r a ipurii; = o, os que incorrarr
nos ilicitos previstos nos incisos II e III do art 88, art 92 e Paragrafo LLVico, art. 93 e art 96 da Lei
nB 8.666/93.
Para a aplica^ao das penalidades previstas .serao fevados em cont= a natureza e a
7.5.
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administrato Publica e a reincideneia na
pratica do ato.
O registro de pre^o do fornecedor ou do prestador ce servigos pedera ser csnceladc,.
7.6.
sem prejuizo das sanpoes previstas na Lei Federal n2 8.666/93, garantida prsvia e ampla defesa. :nc
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data do recebimento da r.otincat°» quando:
a) nao forem cumpridas as exigencias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Prc;os:
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviyo deixar de firmar o contrato decorrente
do Registro de Prepos;
c) o fornecedor ou prestador de servipo der causa a rescisao adrninistrativa de contrato.
decorrente do Registro de Prepos, por um dos motivos elencados nos incises de ill a.Xli do art 78
da Lei n2 8.666/93.
8 -DARESCISAO
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8.1.
A inexecu^ao, total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisao, com as
consequencias contratuais e as previstas na Lei Federal n2 8.666/93.
A rescisao podera ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art 78 da Lei Federal na 8.666/93.
8.2.

Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal n9
8.666/93., sem que haja culpa da contratads, sera esta ressarcido dos prejui'zos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
8.3.

8.4.
Em consonancia com o art. 15 da Lei Federal n9 8.666/93, o registro podera ser
cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiario, ou, ainda,
no caso de substancial altera^ao das condi^oes do mercado.
8.5.
Os pre<pos registrados poderao ser suspenses temporariamente ou cancelados pela
Administrafao quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razoes de
interesse publico, devidamente fundamentadas.

A comunicafao do cancelamento do prefo registrado do fornecedor ou prestador de
8.5.1.
servifos, nas hipoteses previstas neste item sera feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Fre^os.
Na hipotese prevista no inciso 1 do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a
8.5.2.
Administra^ao podera proceder a negociafao com o fornecedor ou prestador de services, visando a
revisao para a reduqao do pre^o registrado a fim de cornpatibiliza-lo com os praticados no mercado.
No caso de ser ignorado ou incerto o endereco do fornecedor ou prestador de service,
8.5.3.
a comunica^ao sera feita mediante publica^ao no Diario Oficial do Munidpio, considerando
cancelado o pre^o registrado a partir da data da publican ao.
0 fornecedor ou o prestador de serviqos podera solicitar o cancelamento do preqo
registrado, mediante justificativa escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Administra^ao, que comprove a impossibilidade temporaria ou definitiva de cumprir as
exigencias deste instrumento convocatorio.
8.6.

A Cnntratante nan podera suspender n fnrneciinento enquanto ^stiver
8.7.
aguardando pronnnriamento ou decisao sohre reaiu&tamento ou revisao sob Pena de Ihe ser
imputada multa de 2% fdois nor cento! do valor estimado do fornecimento. sem premizo-da
anlicacao de outras penalidades administrativas e/ou iudiciais.
9. VINCULACAO AO ED1TAL DE LICITA^AO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condifoes estabelecidas
no processo licitatorio referido no preambulo constante do Edital e nos seus anexos.
10.

POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE^OS
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Podera utilizar-se da Ata de Registro de ?re?os, ainca, qualquer orgao ou entidade da
Administrate) que nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condites e as regras estabelecidas no Decreto ns 7.982/13, e na Lei nQ 8.666/93.
Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pre^os, observadas as condifoes nela
estabelecidas, optar pela aceitayao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao
prejudique as obriga^oes anteriormente assumidas.
As aquisi9des ou contrata9oes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos cos itens do instrumento convocatorio e registrados
na ata de registro de pre9os.
As adesoes a ata de registro de pre90s sao limi:adcs, na totaJidade, ao quintuple do quantitative de
cada item registrado na ata de registro de precos para o orgao gerenciador e orgaos participantes,
independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobran9a do
eumprimento pelo fornecedor das obrigacocs coniratualmeate assumidas e a aplica9ao, observada
a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em rela9ao as suas propnas contrata9des, informando as ocorrencias ao
orgao gerenciador.
11.
FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Teresinha, Estado da Bahia, que prevalecera sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual
teor e forma na presen9a das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Elisio Medrado, 15 de junho de 2022.

ELISIO MEDRADO
PREFEITURA MU
Linsmar Moura Bittencourt Santos
Prefeito Municipal

E^VoS^^lSflto'S^^ApSAMENTO
ABSA LOCACAolij E EQUIPAME_________
EIRELI
CNPJ SOB N- l5.54^870DC)l-47
--RCPRESENTADO ATRAVES DC SR. BRUNO DE SOUZA ALVES
RG 09986516-56 SSP/BA
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ATA DE REGISTRO DEPRE(0 n* 062/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 083/2022
PREGAO PRESENCIAL NS 005/2022-SRP
No dia 15 (quinze) dias no mes de junho de 2022, O MUNICIPIO DE ELISIO - BAHIA, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito nc C.N.P. J/MF sob o n. 13.797.188/0001-92, com sede
na Pra^a Salvador Andrade, S/N2 Casa, Centro CEP. 45.305-000 - Elisio Medrado - Bahia,
representado, neste ato, por seu Prefeito, Sr. Linsmar Moura Bittencourt Santos, Brasileiro, solteiro,
doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, CAMILLA NASCIMENTO ANDRADE,
INSCRITO NO CNP) SOB N2 34.843.620/0001-04 LOCALIZADO RUA CORONEL JOSE AUGUSTO N2
25 CENTRO VARZEDO - BAHIA, REPRESENTADA ATRAVES DA SRA. CAMILLA NASCIMENTO
ANDRADE, P0RTAD0R RG 08245307564SSP/EA CONTRATADO, o, mediante sujeifao mutua as
normas constantes da Lei n.fl 8.666 de 21/06/1993, no Edital do Pregao Presencial nfi 005/2022SRP e nas condi^oes expressas nas cldusulas a seguir, cujo objeto Contrata^ao de empresa para
prestafao de servipos, abrangendo organizapo, p^odu^ao, execu^ao com montagem e
desmontagem de infraestrutura, apoio logistico necessario para atender a demanda do niunicipio,
conforme especificado no ancxo I do edital dc- licita^ao e mediante condifoes estabelecidas na Lei
Federal n9. 10.520/02 e subsidiariamcntc Lei Federal r.-. 8.666/93. RESOLVE registrar os prefos
ofertados pelo Fornecedor Beneficiario, conforme cuadro abaixo:

NB ITEM

1

2

3

DESCRigAO

Vi
i
UNID.x.

i - *

QNT

Profissional capacitado
em
interpretar
e
DIARIA
APRESENTADOR anuncias falas e textos —
20
DE8H
Sujeito
a
aprovapao
previa.
Bandeja de salgados
50
diversos
com
unidades, Bandeja de
frutas com 3 tipos de
fruta, Bandeja de frios
com 03 tipos de frios,
BUFFETcom
50 UNIDADE 100
Bandeja
COMPLETO
paezinhos recheados, 30
garrafas de agua mineral
500ml, 25 refrigerantes
em lata 350ml, 10
garrafas de isotonico ej
10 latas de energetico
Contrata^ao de pcssoal
devidamente identificado
DIARIA
20
CARREGADORES pela empresa e com itens
DE8H
de prote^ao pessoal para
transporte bracal
de

Valor UNIT
(R$)

VALOR
ESTIMADO
TOTAL

R$ 630,00

R$ 12.600,00

R$ 385,00

R$ 38.500,00

R$ 190,00

R$ 3.800,00
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4

5

6

7

8

9

instrumentos,
equipamentos e outrcs. 0
carregador
ficara
a
disposifao da produ^ao
do evento.
0 Coordenador Geral :em
a fun^ao de coordenar c
monitorar
todos
05
aspectos e setores do
evento para que ele se
efetive como planejado.
0 mesmo devera saber
COORDENADOR de toda a demanda DIARIA
10
R$ 632,00
R$ 6.320,00
GERAL
necessaria para o evento
DE 8H
ocorrer da melhor forma
posslvel,
desde
o
gerenciamento da equipe
de
trabalho
ate
a
estrutura utilizada, para
eventos de medio e
grande porte___________
Decora^ao Tematica com
DEC0RA£A0- enfeites em grande porte,
R$ 94.020,00
C1RCUIT0
com motivos dirigidos ao UNIDADE 10 R$ 9.402,00
FESTA
tema da festa. (valor por
pega)
Profissional capacitado
em apoiar a montagem e
desmontagem
de
PESSOALAPOIO eventos,
fazendo
o diAria
R$ 5.600,00
20
R$ 280,00
OPERACIONAL deslocamento de cases DE 8H
de sol e luz, cenografia,
mobiliario,
matena;
grafico e diversos
Profissional capacitado e
uniformizado para a
PESSOAL DE
realizagao de services de DIARIA
APOIO R$ 11.000,00
40
R$ 275,00
limpeza e conservagac
DE8H
LIMPEZA E
conservacAo leve. Incluso pano de
chao, vassoura e balde
Profissional capacitadc
para
realizagao
de
desarmada
Pessoal de Apoio seguranga
DIARIA
R$ 4.560,00
R$ 380,00
12
diurna, uniformizado e
- Seguranga
DE 8H
com
apresentagao
de
diurno
nada consta da Pollcia
Federal.
PRODUTORDE Atuar como assistente na diAria
R$ 23.600,00
20 R$ 1.180,00
DE8H
montagem de Riders
PALCO
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10

SALGADOS

11

TOLDO 5X5

tecnico de sonoriza^ac
com input-list, backline e
ilumina^ao cenica para
atender a grade arti'stica,
reportar ao Produtor as
questoes, prestar supo"te
operacional. Verificar a
limpeza do todo o espa^o
onde ocorrera o evento,
incluindo
palcas.
camarins,
sanitarios,
ce
equipamento
sonoriza^ao, ilummaqa >,
area interna e exterra
destinada ao publicc
participante, alem dccontrarregra, sonoplasta
tecnico em eletricidade e
seguran^-a, organiza^ac
de entrada/salda de
veiculos
responsaveis
pela entrega de materials
e
equiparnentcs
necessaries a realiza^au
dos eventos, atividades
afins.
Salgados variados, fritos
ou assados, Bandeja com UNIDADE 100
100 unidades.
Estrutura
em
ap
galvanizado definidor 01
aguas e apoiada eo
altura ajustavel coberta
branca,
Iona
com
60
translucida,
anti-mofo, DIARIA
PVC
revestida
em
poliester com protegao
contra raios ultraviolets
vulcanizadas
e
eletronicamente.
Total

R$ 220,00

R$ 22.000,00

R$ 300,00

R$ 18.000,00

R$ 240.000,00

1 - OBJETO
O objeto desta Ata e o registro cos preyos classificados no Pregao Presencial n9
1.1.
005/2022-SRP, conforme especificapes e condifoes constantes no Anexo I do mesmo
instrumento, no qual estao contemplados o prazo de execufao e a estimativa das quantidades a
serem provavelmente adquiridas ou utilizadas ipela Secretaria Municipal Administra^ao, na medida
das suas necessidades e segundo a conveniencia do Municipio de Elisio Medrado, e que a este termg
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integram, como se transcritas.
1.2.
0 prazo de validace do Registro de Fret os 2 de 12 (doze) meses, computadas neste,
as eventuais prorrogagoes contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante 0 qual os
licitantes que tenham os seus prefos registrados poderao ser convidados a firmar as contratafoes,
observadas as condifoes fixadas no edital e nas normaspertinentes.
1.2.1.
Sendo o prazo de validade do Registro de Pre^o inferior a 12 (doze) meses, sera
admitida a prorrogafao da vigencia da Ata de Registro de Pre^os, para completar este prazo,
sempre que as condifoes de contratafao continuarem se mostrando vantajosas para a
Administrafao).
1.3.
A(s) contratacao(6es) derivadas do regisrro obedecerao as condifdes da minuta de
contrato constante do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituitao, a criterio da
Administratao, por instrumento equivalente, desde que presentes as condiqdes do art. 62 da Lei
Federal ne. 8.666/93.
1.4.
E vedada a subcontrata$:ao do objeto, a associaqao da contratada com outrem, a cessao
ou transferencia, total ou partial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporafao da
contratada, nao se responsabilizando 0 contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.4.1
term os:

Sera permitida a subcontraraqao apsnas do servi^o de instalaqao, nos seguintes

a) As empresas a serem subcontratadas deverao ser indicadas e qualificadas pela empresa
contratada, com a descri^ao dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores.
b) A subcontratafao somente sera autorizada mediante apresentatao, pela empresa subcontratada,
de toda a documentafao de habilitaqao exigida neste Edital.
c) A empresa contratada e responsavel pelos danos causados pela subcontratada a Administraqao
ou a terceiros na execu^ao do objeto subcontratado.
d) A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na
hipotese de extin^ao da subccntrata^ao, sob pena de aptica^ao das sanqoes previstas no edital e
seus anexos.
e) Aplicam-se as empresas subcontratadas todas as restri^oes previstas neste edital.
Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de pre?os ficarao a
1.5.
disposiyao da Administrayao, para que efetue as contratacoes nas oportunidades e quantidades de
que necessitar, ate 0 limite estabelecido.
1.6.

A existencia de preyos registrados nao obri.ga a Administrayao a firmar as contratayoe*
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que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a utiliza^ao de outros meios, respeitada a legislate
relativa as licita^des, sendo assegurado ao beneflciario do registro a preferencia em igualdade de
condipoes.
1.7.
A entrega dos bens ocorrera da forma parcelada, com estimativa mensal de indicada nas
Autorizapoes de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal Administrapao. solicitante do
referido Processo Licitatorio, cujo prazo de entrega nao devera ultrapassar 15 (quinze) dias uteis, a
partir da solicitapao do CONTRATANTE.
2 -OPRECO
2.1.
Os prepos sao fixes e irreajustaveis djrante o transcurso do prazo de 12 meses da data
de apresentapao da proposta, apos o que a concessao de reajustamento, sera feita mediante a
aplicapao do INPC/IBGE.
2.2.
A revisao de prepos registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario do
registro, ou por iniciativa da Administrapao, err. decorrencia de fato que eleve os prepos dos
servipos ou bens registrados, ou de eventual redupao daqueles praticados no mercado, devendo o
orgao gerenciador da Ata promover as necessarias modificapoes, compondo novo quadro de prepos
e disponibilizando-o no site oficial.
A alterapao ou revisao de prepos registrados em Ata nao implica em revisao dos prepos
dos contratos decorrentes do respective Registro deiRrepos.
2.3.

2.4.
0 requerimento de revisao de prepos devera ser formulado pelo beneficiario do registro
no prazo maximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, em consonancia
com o art 211 da Lei Federal n9 10.406/02.
3 - DA CONTRATA£AO
Como condipao para celebrapao do cor.trato ou instrumento equivalente, o licitante
3.1.
devera manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Prepos, todas as condipoes de
habilitapao exigidas na licitapao, ficando esclarecido que, nos termos da legislapao vigente, nao
serao contratados fornecedores ou prestadores ce servipo que nao estejam com documentapao
regular.
O fornecedor sera convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contado da cata do recebimento daconvocapao.

3.2.

Na hipdtese do fornecedor convocado nao assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo e nas condipoes estabelecidas, a Administrapao podera
convocar os demais licitantes que tenham os seus prepos registrados, obedecendo a ordem de
dassificapao, e propor a contratapao do fornecimento dos materiais ou dos servipos registrados
pelos prepos apresentados pelo primeiro colocado.

3.3.

5
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3.4.

Na hipotese dos demais licitantes nao aceitarem a contrata^ao pelos pre^os
apresentados pelo primeiro colocado, a Administrafao pocera contratar os demais licitantes,
respeitada a ordem de classifica^ao, pelo prefo por eles apresentados, desde que os mesmos sejam
compativeis com a media de mercado, o que devera ser conprovado nos autos.
3.5.

A assinatura do contrato ou do instrument:) equivalente devera ser realizada pelo
representante legal da empresa ou mandatario com pcderes expresses.
3.6.

Os contratos celebrados em decorrencia do Registro de Prepos estao sujeitos as regras
previstas na Lei Federal n2 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigencia.
3.7.

A contratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condipoes contratuais, acrescimos ou
supressoes que se fizerem no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada
para cada item registrado
3.8.
As supressoes poderao ser superiors a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.
4. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
4.1.
Os pagamentos devidos a Contratada serSo efetuados atraves de ordem bancaria ou
credito em conta corrente, ate o 309 (trigesinio) dia, cor.taco da data da apresentapao da fatura,
apos concluido o recebimento definitivo, em consonancia com o disposto no art. 5s e art. 40 da Lei
Federal n2 8.666/93.
A(s) nota(s) fiscalf^/faturafs) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento
apos a conclusao da etapa do recebimento definitivo, indicative da satisfapao pela Contratada de
todas as obrigapoes pertinentes ao objeto contratado.

4.2.

4.3.
Ainda que a nota fiscal/fatura seja apreser.tada antes do prazo defmido para
recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluira apos o efetivo atesto do
recebimento definitivo.
O CONTRATANTE descontara da fatura nensal o valor correspondente as faltas ou
atrasos no cumprimento da obriga^ao, com bass no valor cio pre^o vigente.

4.4.

4.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) devera(ao) estar acompar.nadas da documenta^ao probatoria
pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigapao.
Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na
4.6.
apresentapao da nota fiscal/fatura ou dos doeumentos pertinentes a contratapao, ou, ainda,
circunstancia que impe^a a liquida^ao da despesa. como obriga^oes financeiras pendentes,
decorrentes de penalidade imposta ou inadimpiencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-sea apos a comprovafao da regulariza^ao da situa^ao, nao acarretando qualquer onus para a
6
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Contratante.
4.7.

As situates previstas na legisla^ao especifica sujeitar-se-ao a emissao de nota fiscal

eletronica.
4.8.

A atualiza^ao monetaria dos pagamentcs devklos pela Administrafao, em caso de mora,
sera calculada considerando a data do vencimenro da obrigafao e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a varia?ao do 1NPC do IBGE pro rata tempore.

4.9.

Nas compras para entrega imediata, ass:m entendidas aquelas com prazo de entrega ate
30 (tnntaj dias contados da data da celebraipao do ajuste, sera dispensada a atualiza^ao financeira
correspondente ao periodo compreendido eatre as datas do adimplemento e a prevista para o
pagamento, desde que nao superior a quinze dias, em conformidade com o
§ 4s. do art. 40 da Lei Federal ne 8.666/93.
5 - A MANUTEN£AO DAS CONDI^OES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO

5.1.
Esta Ata de Registro de Pre?os podera sofrer altera^oes, obedecidas as disposifdes
previstas no art. 143 da Lei Federal n2 8.666/93.
5.2.
A revisao de pre^os registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario
do registro, ou por iniciativa do Municipio de Elisio Med“ado, em decorrencia de eventual redu^ao
daqueies praticados no mercado, ou de fato cue eleve os ipre^os dos services ou bens registrados,
devendo o orgao gerenciador da Ata promover as necessarias modifica^oes, compondo novo
quadro de pre^os e disponibilizando-o no site oficial.
Quando o pre^o registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado
5.3.
no mercado o orgao gerenciador devera:
a) eonvocar o fornecedor visando a negocia?ao para a recucao de pre^os e sua adequate ao
praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido„na hipbtese em que resultar frustrada a
negocia^ao;
c) eonvocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negocia^ao.
Quando o pre^o de mercado tornar-se superior aos prepos registrados e o fornecedor,
5.4.
mediante requerimento devidamente comprovado1. nao puder cumprir o compromisso, o orgao
gerenciador podera;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem apiicapao de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motives e comprovantes apresentados, na hipotese da comunicapao ocorrer antes
do pedido de fornecimento;
7
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b) convocar os demais fornecedores visando iguaj oportunidade de negocia^ao.
5.5.
Nao havendo exito nas negociafoes, d orgao gerenciador devera proceder a suspensao
do item da Ata de Registro de Pre^os, adotanco as medidas cabfveis para obten^ao da contrata^ao
mais vantajosa.
5.6.
Os pre^os registrados, quando sujeltos a ccntrole oficial, poderao ser revistos nos
term os e prazos fixados pelo orgao controlador.
5.7.
A revisao de pre^os registrados 2m Ata nao implica em revisao dos prefos dos
contratos decorrentes de respectiva licita^ao,, & qual dependera de requerimento formal do
contratado e de comprovapao do impact© cue gerou o eventual desequilibrio economico financeiro.
5.8.
mercado.

Em nenhuma hipotese serao registrados prepos que se apresentem superiores aos de

6 - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E RECEB1MENTO DO OB|ETO
Competira ao Contratante e ao Orgao Gercnciador do Registro de Prepos proceder ao
6.1.
acompanhamento da execupao do contrato, ficando esdarecido que a apao ou omissao, total ou
parcial, da fiscalizapao do Contratante nao eximira a Contratada de total responsabilidade na
execupao do contrato.
6.1.1.
Competira ao Contratante do Registro de Precos:
a) anotar, em registro proprio, as ocorrencias relativas a execupao do contrato, determinando as
providencias necessarias a correpao das falhas ou cefeitos nbservados;
b) dar imediata ciencia a seus superiores e ao orgao central de controle, acompanhamento e
avaliapao financeira de contratos e convenios, dos incider.tes e ocorrencias da execupao que possam
acarretar a imposipao de sanpces ou a rescisao contratual:
c) adotar, junto a terceiros, as providencias necessaries para a regularidade da execupao do
contrato;
d) promover, com a presenpa da contratada, s verificacao da execupao ja realizada, emitindo a
competente habilitapao para o recebimentc de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes trapadas pelo orgao central de controle, acompanhamento e avaliapao
financeira de contratos e convenios;
f) fiscalizar a obrigapao da contratada de manter, durante toda a execupao do contrato, em
compatibilidade com as obrigapoes assumidas, as condipoes de habilitapao e qualificapao exigidas
na licitapao, hem como o regular cumprimento das abrigapes trahalhistas e previdenciarias;
g)- ordenar a imediata retirada, de suss dependencias, de empregados da contratada, cuja
permanencia seja inconveniente ou que venha embarapar ou dificultar a apao fiscalizadora,
correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer onus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
8
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h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresenteeao de documentos relacionados com a
execu^ao do contrato.
6.2 0 recebimento do objeto se dara segundo c disposto no art. 73 da Lei Federal n9 8.666/93,
sendo certo que esgotado o pra/o de vencimento do :ecebimento provisorio sem qualquer
manifesta^ao do orgao ou entidade contratante, consicerar-se-a definitivamente aceito pela
Administrayao o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
6.3.0 contratante rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposiqao de fornecimento em
desacordo com as especifica^oes do objeto da licitaqao.
6.4.
0 fornecedor se comprometera a atender com presteza as redamafoes sobre a
qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciandc sua imediata correfao, sem onus para o
Municipio de Elisio Medrado.

6.5.

Em caso de divergencia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor sera notificado para retira-los imediatamente,
sendo a ocorrencia comunicada a Controladona do Mur.icipio, para ado^ao das providencias
cabiveis.
7 - DAS PENALIDADES

7.1.
Constituem ilfcitos administrativos as :ondutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da
Lei Federal ns 8.666/93, sujeitando-se os infratores as cominaqoes legais, especialmente as
definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrative.
7.2.
A inexecupao contratual, inclusive por atraso injustificado na execupao do contrato,
sujeitara o contratado a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infrapao,
obedecidos os seguintes limites maximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigapao,
inclusive no de rccusa do adjudicatario em firmar o contrata, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocapao;
b) 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o tfigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servipo nao realizado;
c) 0,7% (sete decimos por cen:o) sobre o valor da parte do fornecimento ou servipo nao real izado,
por cada dia subsequente ao trigesimo.

A multa a que se refere este item nao impede que a Administrapao rescinda
7.2.1.
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanpoes prev stas na lei.
A multa, aplicada apos regular processo administrative, sera descontada da garantia
7,2.2.
do contratado faltoso.
9
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7.2.3.

Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alem da perda desta, a
contratada respondera pela sua diferenfa, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administra^ao ou, ainda, se for o caso, cobradajudicialmente.
7.2.4.

Nao tendo sido prestada garantia, a Administra^ao se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7.2.5.
As multas previstas neste item nao tem caraier compensatorio e o seu pagamento nao
eximira a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrafoes cometidas.
7.3.

Serao punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administrapao os que incorrerem nos ilicitos previstos no art 7e.
da Lei Federal ng 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei n- 8.666/93. .
7.4.
Serao punidos com a pena de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punipao ou ate que seja
promovida a reabilita<;ao perante a autoridade competente para aplicar a punifao, os que incorram
nos ilicitos previstos nos incisos 11 e III do art 88, art. 92! e Paragrafo Unico, art. 93 e art 96 da Lei
ne 8.666/93.
7.5.
Para a aplica<pao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra^ao Piiblica e a reincidencia na
pratica do ato.

7.6.
O registro de pre^o do fornecedor ou do prestador de servipos podera ser cancelado,
sem prejuizo das san^oes previstas na Lei Federal ne 8.666/93, garantida previa e ampla defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data do recebimento da notifica^ao, quando:
a) nao forem cumpridas as exigencias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Pre^os;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de servifo deixar de firmar o contrato decorrente
do Registro de Pre?os;
c) o fornecedor ou prestador de servi^o der causa a rescisao administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Prefos, por urn dos motivos elencados nos incisos de HI a XII do art. 78
da Lei nu 8.666/93.
8 -DARESCISAO
A inexecu^ao, total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisao, com as
8.1.
consequencias contratuais e as previstas na Lei Federal nE' 8.666/93.
A rescisao podera ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal ns 8.666/93.
8.2.

Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal n8.666/93., sem que haja culpa da contratada, sera esta ressarcido dos prejuizos regularmente
8.3.
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comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
8.4.
Em consonancia com o art. 25 da Lei Federal ns 8.666/93, o registro podera ser
cancelado por inidoneidade superveniente on comportamento irregular do beneficiario, ou, ainda,
no caso de substancial alterafao das condifdes do trercado.
8.5.
Os pre^os registrados poderao ser suspenses temporariamente ou cancelados pela
Administrafao quando se tornarem supcriores aos praticados no mercado; b]- por razoes de
interesse publico, devidamente fundamentadas.
8.5.1.
A comunica^ao do cancelamento co pre^o registrado do fornecedor ou prestador de
servifos, nas hipoteses previstas neste item sera feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Pregos.
8.5.2.
Na hipotese prcvista no inciso I dc item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a
Administrate podera proceder a negociafao com d fornecedor ou prestador de services, visando a
revisao para a reduto do pre^o registrado a fim de compatibiliza-lo com os praticados no mercado.
8.5.3.
No caso de ser ignorado ou incerto o andere^o do fornecedor ou prestador de servi^o,
a comunicato sera feita mediante publicafao no Diario Oficial do Munidpio, considerando
cancelado o pre?o registrado a partir da data da publieato.

0 fornecedor ou o prestador de services podera solicitar o cancelamento do prefo
8.6.
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Administrato, que comprove a imoossibilidade temporaria ou definitiva de cumprir as
exigencias deste instrumento convocatorio.
A Contratante nao podera suspender o fornecimento enquanto estiver
8.7.
aguardando nronunriamento ou decisao scare reaiustamento ou revisao sob nena de Ihe ser
imnutada inulta de 2% fdnis nor cento! do valor estimado do fornecimento. sent preiufzo da
anlicacao de outras nenalidadps administrath'as e/ou iudiciais.
9. VINCULA^AO AO EDITAL DE LICITACAO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condifoes estabelecidas
no processo licitatorio referido no preambulo eanstante do Edital e nos seus anexos.
10.

POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE^OS

Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre<;os, ainda, qualquer orgao ou entidade da
Administrate que nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao
gerenciador, desde que devidamente justificada a. vantagem e respeitadas, no que couber, as
condifoes e as regras estabelecidas no Decreto n2 7.982/13, e na Lei n- 8.666/93.
Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Prefos, observadas as condifoes nela
estabelecidas, optar pela aceita^ao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao
prejudique as obrigafoes anteriormente assumidas.
U
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As aquisi^oes ou contrata^oes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos iters do instrumento convocatorio e registrados
na ata de registro de prepos.
As adesoes a ata de registro de pre^os sao limitadas,, na Totalidade, ao quintuple do quantitative de
cada item registrado na ata de registro de prefos para o orgao gerenciador e orgaos participantes,
independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranqa do
cumprimento pelo fornecedor das obrigaqjes contratualmente assumidas e a aplicaqao, observada
a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relaqao as suas proprias contrataqoes, informando as ocorrencias ao
orgao gerenciador.
11.
FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Teresinha, Estado da Bahia, que prevalecera sobre
qualquer outro, por mais privilegiado q,ue seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres] vias de igual
teor e forma na presenqa das testemunhas que subsrrevem, depois de lido e achado conforme.
Elisio Medrado, 15 de junho de 2022.

PREFEITURA MU
DE ELISIO MEDRADO
Sr. LinsmarMoura Bittencourt Santos
Prefeitc Municipal

INSCR1TO NO CNF) SOB N- 34.843.620/0001-04
LOCALIZADO RUA CORONEL JOSE AUGUSTO Ng 25 CENTRO VARZEDO - BAHIA
REPRESENTADA ATRAVES DA SRA. CAMILLA NASCIMENTO ANDRADE
RG 08245307564SSP/BA
CONTRATADG
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ATA DE REGISTRO DE PRE^O
063/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns 083/2022
PREGAO PRESENCIAL N- 005/2022-SRP
No dia 15 [quinze) dias no mes de junho de 2022, O MUN1C1PIO DE ELISIO - BAHIA, pessoa jundica de
direito publico interno, inscrito no C.N.P. J/MF sob o r.. 13.797.188/0001-92, com sede na Prafa Salvador
Andrade, S/N- Casa, Centro CEP: 45.305-000 - Elisio Medrado - Bahia, representado, neste ato, por seu
Prefeito, Sr. Linsmar Moura Bittencourt Santos, Brasileiro, solteiro, doravante denominado
CONTRATANTE, e, do outro lado, GERSOM SONORIZA^AO SERVINGS E COMERCIO EIREL1, INSCRITO
NO CNPJ SOB No 07.537.545/0001-80 LOCALIZADO AVENIDA BARROS DE ALMEIDA No 591
TERREO CENTRO SANTO ANTONIO DE JESUS - BAHIA, REPRESENTADO ATRAVES DO SR. GERSON
CARDOSO DA SILVA, PORTADOR RG 44036S413 SSP/BA CONTRATADO, o, mediante sujeifao mutua
as normas constantes da Lei n° 8.666 de 21/06/1993, no Edital do Pregao Presencial nQ 005/2022- SRP e
nas condi^oes expressas nas clausulas a seguir, cujo cbjeto Contrata^ao de empresa para presta^ao de
services, abrangendo organiza^ao, produfao, execuvao com montagem e desmontagem de infraestrutura,
apoio logistico necessario para atender a demanda do municipio, conforme especificado no anexo 1 do
edital de licita^ao e mediante conduces estabelecidas na Lei Federal ns. 10.520/02 e subsidiariamente
Lei Federal ns. 8.666/93. RESOLVE registrar os pre^os ofertados pelo Fornecedor Beneficiario, conforme
quadro abaixo:
LOTE 02

4

IS»fr r

r;

N9

1

UMD
•

S' '

ITEM

CAMARIM

QNT

descricAo
Estrutura
tipo
com
Estande
paredes divisdrias
em
material
tipo
octanorme, coberto com
lonatoldo
piramidal
ou outro, piso
elevado
e
forrado
com
carpete,
teto
forrado
ou

Diarla /
m2
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VALOR
ESTIMADO
UNT

:nVALOR
ESTIMADO
. TOTAL

R$
3.563,16

R$
42.758,00
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decorado (2,5mde
altura) portado
mesmc
material e com
fechadura
compatfvel
e
climatizadopor ar
condicionado

2

3

FECHAMENTO
(METALICO)

PALCO T1POIII

Em estrutura de
tubes, perfis e
cantoneiras e
chapa trapezoidal
zincada,
corn
diagonals
de
sustentafao
e
Diaria /
grampo
de
fixa?ao ao solo, com
m2
altura de 2,2Cm,
pintadoem tinta
alummio
em
otimo estado de
conserva^ao

Dimensoes: lOmce
frente x 8m de
profundidade,
Cobertura
ce
aluminio
tipo
box truss 030,
em formato 02
aguas com lonas
leitosa para a
parte superior e
transparente para
diAria
fechamentonas
laterals e nofundo,
(as lonasdeverao
ter
tratamento antichamas).
Estruturas para PA
Fly medindo 2,00
x 2,00m,
tambem em box
truss, Piso em
estrutura

100

R$
60,00

R$
6.000,00

8

R$
9.050,00

R$
72.400,00
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metalica
ou
alumfnio revestico
em
compensado de
12mm
forradoem
carpete m
cor
azul
ol
vermelho, comOl
rampa paraacesso
ao fundodo palco
revestida
com
piso antiderrapante,
Altura
mfnimado
piso l,20m;Hou«e
mix paramesade
PA
medindo 3,00 x
3,00m em box
truss

i

4

PRATICAVEL
PALCO

5

TABLADOS

Praticavel 2m xlm
x 1m.
Tablado em madeira
2m x Imcom p£s
regulaveis, ou
altura fixa

DIARIA

20

R$
180,00

R$
3.600,00

diAria

20

R$
150,00

R$
3.000,00

TOTAL
VALOR TOTAL: 127.800,00 ( CENTC E V1NTE E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

R$
127.800,00

LOTE 03

UNID

t

N2

1

ITEM

GERADOR 180
KVA

QNT

pescricAo
Gerador 180 KVA
em
silenciado
container fechado.
Com
abastecimento de
responsabilidadeco DIARIA
fornececor,
DE12H
funcionando, chave
manual e
25 metros de
cabo. T6cnicc a

5

VALOR
ESTIMADO
UNT

VALOR
EST1MADO
TOTAL

R$
3.400,00

R$
17.000,00

Pra?a Salvador Andrade. s/n° - CEP: 45305*000 - CNPJ n°: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinete.piiien@hotmaiJ.com /Telefone: (75) 3649.2113

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDA5RTCXQTNBMTLFNTA4RK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
20 de Junho de 2022
27 - Ano XIV - Nº 3064

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elisio Medrado
CNPJ: 13.693.379/0001-04

2

GRID DE
ILUMINAgAo

3

ILUMINA£AO
CENICATIP0 01

disposifao
Estrutura de 1G X
8 X 6 m em
alummios Q30 /
Q50
complete, DIARIA
sapatas, DE12H
torres,
base,
sleeves
e
talhas
parafusos.
12 Refletores Par64; 12 Par led de
3wts; 02 Mine Brut
com 02 lampadas
cada; 01 Mesa de
Ilumina^ao, com
512 canais; 01
Maquinas
de
Fumafa,
750
watts; 01 central
de energia comOl
Rack digital eOl
modulo
disjuntor. Gabos
necessaries para
funcionamento de
todos
os
equipamentos
interligados com
comandos DMX.
DIARIA
Todo equipamenta
delampadas devera
ser ifado atraves
de
Boxtruss,
fornecido
pelo
CONTRATADC.
As mascas e
modelos
dos
equipamentos
deverao estar de
acordo com o
MAPA DE CENAE
EXIGENOIAS
TECNICAS
atra^ao
artistica
contratada para o
municipiO'.
fornecido com c

5

8

3.000,00

R$

R$
15.000,00

R$
5.450,00

R$
43.600,00
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4

ILUMINA£AO
CENICA TIPO 02

mfnimo 72 horasde
antecedencia.
12 Refletores Par64; 18 Par led de
3wts; 04 Mine Brut
com 04 lampadas
cada; 01 Mesa de
Iluminapao,
com
2048
canais
sendo 512 canais
por
linha;
02
Maquinas
de
Fumapa de 1.500
watts; 01 central de
energia com 01
Rack digital com' 12
canais e02 modulo
disjuntor com 12
canais e 2 spliter;
02 Ventiladores 06
efeitos
moving
spot
575Wt;
03
Efeitos
Moving
com
beam,
lampadas 5R,7R ou diAria
15R;
06
Moving
Led
Wash 10 w; 01
canhao
seguidor
com
lampadas
1.200 watts ou
5R.
lampada
Gabos necessaries
parafuncionamento
de
todos
os
equipamentos;
interligados com
comandos DMX.
Todo equipamento
delampadas devera
ser ipado atravesde
Boxtruss,
fornecido
peio
CONTRATADO.

8

R$
7.430,00
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5

6

PAINEL LED EM
ALTADEFINigAO

SONORIZAgAO
16 SUB GRAVES:

As mascas e
modelos
dos
equipamentos
deverao estar de
acordo com o
MAPA DE CENAE
EXIGENCIAS
TECNICAS
atrafao
artfstica
contratada para c
municfpio,
fornecido com o
mmimo 72 horas
de antecedencia
Painel de led alta
defini^ao outdoor
PH
07mm
com
brilho acima de
2057
lumes,
processamento
digital
com
entrada e salda
HDMI, VGA. 01
computador,
01
processador
Led
Synk, 02 tecnicos
para operar
o
Painel,
01
Dima /
Camera HD de
nr
transmissao.
As
marcas
e
modelos
dos
equipamentos
devertto estar de
acordo com o
MAPA DE CENAE
EXIGENCIAS
TECNICAS
atra^ao
artistica
contratada para o
municfpio,
fornecido com o
mlnimo 72 horas
de antecedencia.
Service de
Sonorizacao fixa
com os seguintes
equipamentos PA

d:Aria

4

R$
6.090,00

R$
24.360,00

6

R$
6.600,00

R$
39.600,00
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01: Console 32
canals digitals. 01
Processador de
frequencia
estereo,08 Caixas
De Sub Graves coni'
02 alto
falantes de 18"
cada, 08 Caixas
Line Array com 02
ou 03 vias,
Amplificadores
compativeis parao
sistema.
Monitor 01
Console de
mmimo 32
canals digitais
com 24 vias
auxiliares, 01
Processador ce
frequencia
estereo, 01
microfone sem Fio,
10 Microfones
parainstrumen:o«
musicals, 10
microfones para
vocal,08
Monitores pars
musicos, 10
direct Box, 01
Amplificador para
Guitarra, 01
Amplificador para
Contra Baixo, 01
Amplificador para
Teclado, 02 Side
Fdl com 08 falantes
de Sub graves de
18", 08 falantes de
Medios Graves 12",
08 Medios
(Agudos/Titanic)
cada.
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7

SONORIZAgAO
32 GRAVES:

Sistema de PA:
01 Console de
mixagem com
equaliza^ao
parametrica de
52 canais, no
mmimo 24
auxiliares (mesa
digital) contendo
equalizadores,
compressores e
gates em todos os
canais, 08
Processadores de.
Efeito, 01 software
de gerenciamenLO
do sistema, 01
analisador com
microfone
calibrado; 01 3ack
Drive com 04
processadores
digital com 04
entradas e 08
safdas, 01 DVD
player.32 caixas
line array - 08
linhas com 04
elementos, 24
caixas de subgrave
com 2 alto falantes
de 18" cada,
amplifica^ao
compativel coo o
sistema de P A. 03
talhas
manuals de 1
tonelada cade,,
com 08 metros
de elevayao,
cintas e
acessorios.
Sistema de
Monitor: 12
monitores tlpo
spot com 01 aho

diAria

4

R$
11.000,00
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falante de 12" du
15" + 01 drive.,
amplifica^ao
compatfvel com o
sistema de
monitor; Side Fili
Stereo i£ado com
12 caixas array,
amplificafao
compatfvel con o
sistema; 02
Amplificadores de
Guitarra com 02
falantes de
12’’, 01
Amplificador de
Contra Baixo nais
caixa com 01
falante de 15we
outra com 04
falantes de lO”.
02 Subgravess
com falante de
18".
Equipamentos
Diversos: 04
Microfone serr. fio
do tipo UR, 40
microfones com
fio; mais 20
microfone
especfficos
conforme rider das
Atrayoes. 30 direct
box passive, 08
Direct Box ativO' 02
distribuidoresde
antena, baterias
para alimentacao
dos equipamentos;
50 pedestals e 30
garras; 01
multicabo
analogico de 64
canais, 10 sub
snakers de 12
canais cada com
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multipinos; 01
bateria acustica
completa, 01
Estante para
Teclado Sisteira
de AC: 01 main
power trifasico de
300 amperes ccm
chave seletora de
voltagem.. 02
distribuidores de
energia trifasicos;;
Obs: Sistema com
todos os
acessorios para
apresentafao de
conjuntos
Musicals em pra^a
publica.
Sera necessa^.o
todo o material
de cabeamento
para o
funcionamerto
do equipamento,
aterramento
geral dos
sistemas e
equipetecnica

TOTAL
Valor Total: R$ 243.000,00 ( duzentos e quarenta mil reais)

R$
243.000,00

1 - OBfETO
0 objeto desta Ata e o registro dos pre^os classificados no Pregao Presencial ne
1.1.
005/2022-SRP, conforme especifkafoas a condifoes constantes no Anexo I do mesmo
instrumento, no qual estao contemplados o prazo de execu^ao e a estimativa das quantidades a
serem provavelmente adquiridas ou utibzacas pela Secretaria Municipal Administrafao, na medida
das suas necessidades e segundo a conveniencia do Munici'pio de Elisio Medrado, e que a este term^
integram, como se transcritas.
0 prazo de validade do Registro de Pre^os e de 12 (doze) meses, compdtadas neste,
1.2.
as eventuais prorrogafoes contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os
licitantes que tenham os seus preyos registrados poderao ser convidados a firmar as contratafdes,
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observadas as condi$oes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1.
Sendo o prazo de validade do Registro de Pre$o inferior a 12 (doze) meses, sera
admitida a prorroga^ao da vigencia da Ats de Registro de Pre^os, para completar este prazo,
sempre que as conduces de contrata^ao continuarem se mostrando vantajosas para a
Administrafao).
1.3.
A(s) contrata?ao(6es) derivadas do registro obedecerao as condi^oes da minuta de
contrato constante do Anexo XI deste Instninento, facultada a substitui^ao, a criterio da
Administra?ao, por instrumento equivalente, desde que presentes as condifdes do art. 62 da Lei
Federal n9.8.666/93.
& vedada a subcontrata?ao do objeto, a associa^ao da contratada com outrem, a cessao
1.4.
ou transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporate da
contratada, nao se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.4.1
termos:

Sera permitida a subcontratato apenas do service de instala^ao, nos seguintes

a) As empresas a serem subcontratadas deverao ser indicadas e qualificadas pela empresa
contratada, com a descri^ao dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores.
b) A subcontrata^ao somente sera autorizada mediante apresentapao. pela empresa subcontratada,
de toda a documentapao de habilitapao exigida nesteEdital.
c) A empresa contratada e responsavel pelcs danos causados pela subcontratada a Administrapao
ou a terceiros na execupao do objeto subcontratado.
d) A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na
hipotese de extinpao da subcontratapao, sob pena de aplicapao das sanpoes previstas no edital e
seus anexos.
e) Aplicam-se as empresas subcontratadas todas as restripoes previstas neste edital.
Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de prepos ficarao a
1.5.
disposipao da Administrapao, para que efetue as contratapoes nas oportunidades e quantidades de
que necessitar, ate o limite estabelecido. que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a utilizapao
de outros meios, respeitada a legislapao reladva ss licitapoes, sendo assegurado ao beneficiario do
registro a preferencia em igualdade de condicoes.
A entrega dos bens ocorrera da fDrma psrcelada, com estimativa mensal de indicada nas
1.7.
Autorizapoes de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal Administrapao, solicitante do
referido Processo Licitatorio, cujo prazo de entrega r.ao devera ultrapassar 15 (quinze) dias uteis, a
partir da solicitapao do CONTRATANTE.
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2 -OPRECO
2.1.
Os prefos sao fixos e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data
de apresenta^ao da proposta, apos o qTue a concessao de reajustamento, sera feita mediante a
aplica^ao do INPC/IBGE.
2.2.
A revisao de pre$os registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario do
registro, ou por iniciativa da Administracao; em decorrencia de fato que eleve os pre^os dos
servi^os ou bens registrados, ou de eventual redufao daqueles praticados no mercado, devendo o
orgao gerenciador da Ata promover as necessarias modifica^oes, compondo novo quadro de pre^os
e disponibi!izando-o no site oficial.
2.3.

A altera^ao ou revisao de precos registrados em Ata nao implica em revisao dos prefos
dos contratos decorrentes do respective Registro de Precos.
2.4.
0 requerimento de revisao de precos devera ser formulado pelo beneficiario do registro
no prazo maximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, em consonancia
com o art. 211 da Lei Federal nQ 10.406/C2.

3 -DACONTRATACAO
3.1.
Como condifao para celebra^ao do contrato ou instrumento equivalente, o licitante
devera manter, durante todo o prazo da validade do Registro de Precos, todas as conduces de
habilita$ao exigidas na licita^ao, ficardD esclarecido que, nos termos da legislate vigente, nao
serao contratados fornecedores ou prestadores de service que nao estejam com documentayao
regular.
0 fornecedor sera convocadc para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contado da data do recebimento daconvoca^ao.
3.2.

Na hipotese do fornecedor convocado nao assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo e nas condipoes estabelecidas, a Administrapao podera
convocar os demais licitantes que tenhsm os seus prepos registrados, obedecendo a ordem de
classificapao, e proper a contratapao dc fornecimento dos materials ou dos servipos registrados
pelos pre?os apresentados pelo primeiro colocado.
3.3.

Na hipotese dos demais lidtsntes nao aceitarem a contrata?ao pelos prepos
3.4.
apresentados pelo primeiro colocado, a Administra?ao podera contratar os demais licitantes,
respeitada a ordem de classificapao, pelc prego por eles apresentados, desde que os mesmos sejam
compatfveis com a media de mercado, o que devera ser comprovado nos autos.
A assinatura do contrato ou dc instrumento equivalente devera ser realizada pelo
3.5.
representante legal da empresa ou mandatario com poderes expresses.
IP/isi
3.6.

Os contratos celebrados em decorrencia do Registro de Prepos estao sujeito§/as regras
Pra$a Salvador Andrade, s/n° - CEP: 45305-000 - CNPJ n°: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinetc.Dmeni@hctmail.com / Telefone: (75) 3649.2113

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDA5RTCXQTNBMTLFNTA4RK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
20 de Junho de 2022
36 - Ano XIV - Nº 3064

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elisio Medrado
CNPJ: 13.693.379/0001-34

30 (trinta) dias contados ca data da celebrafao do ajuste, sera dispensada a atualiza^ao financeira
correspondente ao perlodo compreendido entrs as datas do adimplemento e a prevista para o
pagamento, desde que nao superior a quinze dias, em conformidade com o
§ 49. do art. 40 da Lei Federal ne 8.666/93.
5 - A MANUTENCAO DAS CONDI0ES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
5.1.
Esta Ata de Registro de Pre^os podera sofrer altera^oes, obedecidas as disposi^oes
previstas no art. 143 da Lei Federal ne 8.666/93.
5.2.
A revisao de pre^os registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario
do registro, ou por iniciativa do Municipio de Elisio Medrado, em decorrencia de eventual redu^ao
daqueles praticados no mercado, ou de fat2 que eleve os pre^os dos services ou bens registrados,
devendo o orgao gerenciador da Ata promover as necessarias modifica^oes, compondo novo
quadro de pre?os e disponibilizando-o no site oficial.
5.3.
Quando o pre$o registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao praticado
no mercado o orgao gerenciador devera:

a) convocar o fornecedor visando a negocia^ao para a redufao de pre$os e sua adequapao ao
praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipdtese em que resultar frustrada a
negociafao;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negocia?ao.
Quando o pre$o de mercado tornar-se superior aos prefos registrados e o fornecedor,
5.4.
mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao
gerenciador podera:
a) liberar o fornecedor do compromisso sssumido, sem aplica^ao de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motives e comprovantes apresentados, na hipotese da comunicafao ocorrer antes
do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociapao.
Nao havendo exito nas negociapoes, o orgao gerenciador devera proceder a suspensao
5.5.
do item da Ata de Registro de Prepos, adotando as medidas cabiveis para obtenpao da contratapao
mais vantajosa.
Os prepos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderao ser revi^tos nos
5.6.
termos e prazos fixados pelo orgao controlador.
A revisao de prepos registrados em Ata nao implica em revisao dos Cprepos dos
5.7.
contratos decorrentes de respectiva licitapao, a qual dependera de requerimento formal do
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previstas na Lei Federal ns 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigSncia.
3.7.
A contratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condi^oes contratuais, acrescimos ou
supressoes que se fizerem no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada
para cada item registrado
3.8.
As supressoes poderao ser snperiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.

4. DAS CONDigOES DE PAGAMENTO
4.1.
Os pagamentos devidos a Contratada serao efetuados atraves de ordem bancaria ou
credito em conta corrente, ate o 30- [trigesimo) dia, contado da data da apresentafao da fatura,
apos conclufdo o recebimento definitive, em consonancia com o disposto no art. 59 e art. 40 da Lei
Federal n^ 8.666/93.
A(s) nota(s) fiscal(is)/faturafsj somente devera[ao) ser apresentada(s) para pagamento
apos a conclusao da etapa do recebimento definitive, indicative da satisfa^ao pela Contratada de
todas as obriga^oes pertinentes ao objeto contratado.

4.2.

Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para
recebimento definitive, o prazo para pagamento somente fluira apos o efetivo atesto do
recebimento definitive.
4.3.

0 CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou
atrasos no cumprimento da obrigafao, com base no valor do pre^o vigente.

4.4.

4.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) devera(ao) estar acompanhadas da documenta?ao probatoria
pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obriga^ao.
Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na
4.6.
apresentafao da nota fiscal/fatura ol dos documentos pertinentes a contrata^ao, ou, ainda,
circunstancia que impe^a a liquidate da despesa, como obriga^oes financeiras pendentes,
decorrentes de penalidade imposta oui inadimpiencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-sea apos a comprova^ao da regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a
Contratante.
4.7.

As situates previstas na legislate especffica sujeitar-se-ao a emissao de nota fiscal

eletronica.
A atualizafao monetaria dos pagamentos devidos pela Administrapao, em caso de mora,
sera calculada considerando a data do vencimento da obrigapao e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a varia^ao do 1NPC do IBGE pro rata tempore.

4.8.

4.9.

Nas compras para entrega inediata, assim entendidas aquelas com prazfyae entrega ate
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contratado e de comprova^ao do impacto que gerou o eventual desequilfbrio economico financeiro.
5.8.
mercado.

Em nenhuma hipotese serao registrados prefos que se apresentem superiores aos de

6 - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1.
Competira ao Contratante e ao Orgao Gerenciador do Registro de Prefos proceder ao
acompanhamento da execufao do ccntrato, rlcando esclarecido que a a^ao ou omissao, total ou
parcial, da fiscalizafao do Contratante nao eximira a Contratada de total responsabilidade na
execu^ao do contrato.
6.1.1.
Ccmpetira ao Contratante do Registro de Pre^os:
a) anotar, em registro prOprio, as ocorrencias relativas a execuyao do contrato, determinando as
providencias necessarias a corre$ao das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciencia a seus superiores e ao orgao central de controle, acompanhamento e
avaliafao financeira de contratos e convenios, dos incidentes e ocorrencias da execu^ao que possam
acarretar a imposi^ao de san^oes ou a resrisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providencias necessarias para a regularidade da execu^ao do
• contrato;
d) promover, com a presen^a da contratada. a verificafao da execu^ao ja realizada, emitindo a
competente habilitafao para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes trafadas pelo orgao central de controle, acompanhamento e avalia^ao
financeira de contratos e convenios;
f) fiscalizar a obriga^ao da contratada de manter, durante toda a execu^ao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes sssumidas, as conduces de habilitafao e qualificafao exigidas
na licita^ao, bem como o regular cumprimento das obrigacoes trabalhistas e previdenciarias;
g)- ordenar a imediata retirada, ce suas dependencias, de empregados da contratada, cuja
permanencia seja inconveniente ou que venha embara^ar ou dificultar a a^ao fiscalizadora,
correndo, por exclusiva conta da contratada. quaisquer onus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h] solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentacao de documentos relacionados com a
execufao do ccntrato.
6.2 0 recebimento do objeto se dara segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n9 8.666/93,
sendo certo que esgotado o prazo ce vencimento do recebimento provisorio sem qualquer
manifestacao do orgao ou entidade contratante, considerar-se-a definitivamente aceito pela
Administracao o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
6.3.0 contratante rejeitara, no todo cu em parte, qualquer proposicao de fornecimento em
desacordo com as especificacoes do objeto da licitacao.

i
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6.4.

0 fornecedor se comprometera a atender com presteza as reclamagoes sobre a
qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correfao, sem onus para o
Municfpio de EUsio Medrado.
6.5.
Em caso de divergencia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor sera notificado para retira-los imediatamente,
sendo a ocorrencia comunicada a Controladoria do Municfpio, para ado?ao das providencias
cabfveis.
7 - DAS PENALIDADES
7.1.
Constituem ilfcitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92,94, 95 e 96 da
Lei Federal n9 8.666/93, sujeitando-se os infratores as cominafoes legais, especialmente as
definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrative.
A inexecu^ao contratual, inclusive por atraso injustificado na execufao do contrato,
7.2.
sujeitara o contratado a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infra^ao,
obedecidos os seguintes limites maximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obriga^ao,
inclusive no de recusa do adjudicatario em frrmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convoca?ao;
b) 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servifo nao realizado;
c) 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servifo nao real izado,
por cada dia subsequente ao trigesimo.
A multa a que se refere este item nao impede que a Administra$ao rescinda
7.2.1.
unilateralmente o contrato e aplique as demais sancoes previstas na lei.
A multa, aplicada apos regular processo administrative, sera descontada da garantia
7.2.2.
do contratado faltoso.
Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alem da perda desta, a
7.2.3.
contratada respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administrafao ou, ainca, se for d caso, cobradajudicialmente.
Nao tendo sido prestada garantia, a Administra^ao se reserva o direito de descontar
7.2.4.
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
As multas previstas neste item nao tern carater compensatorio e o seu pagamento nao
7.2.5.
eximira a contratada da responsabilidade per perdas e danos decorrentes das infrafoes cometidas.
Serao punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administra^ao os que incorrerem nos ilfcitos previstos no art. 79.
7.3.
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da Lei Federal na 10.520/02 e art. 88, incise i da Lei na 8.666/93.
7.4.
Serao punidos com a pena de declarafso de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administrafao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni^ao ou ate que seja
promovida a reabilitafao perante a autoride de conpetente para aplicar a punipao, os que incorram
nos ilicitos previstos nos incisos II e III do art. 88, ar:. 92 e Paragrafo Unico, art. 93 e art. 96 da Lei
ng 8.666/93.
7.5.
Para a aplica^ao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejufzos dela advirdos para a Administrate Publica e a reincidencia na
pratica do ato.
7.6.
O registro de pre?o do fornecedor ou do prestador de services podera ser cancelado,
sem prejuizo das san$6es previstas na Lei Federal n- 8.666/93, garantida previa e ampla defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da deta do recebimento da notificato» quando:
a) nao forem cumpridas as exigencias contidas no Ecital ou na Ata de Registro de Prefos;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador ce servifo deixar de firmar o contrato decorrente
do Registro de Pre^os;
c) o fornecedor ou prestador de servipo der causa a rescisao administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Pre^os, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 78
da Lei ng 8.666/93.
8 -DARESCISAO
8.1.
A inexecufao, total cu parcial dc contrato ensejara a sua rescisao, com as
consequencias contratuais e as previstas na Lei Federal na 8.666/93.
A rescisao podera ser deterninada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos 1 a XV, XX e XXI do art. 7£ da Lei Federal n- 8.666/93.
8.2.

Quando a rescisao ocorrer coin base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal ns
8.666/93., sem que haja culpa da contratada, sera esta ressarcido dos prejufzos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
8.3.

Em consonancia com o art. 15 da Lei Federal n9 8.666/93, o registro podera ser
8.4.
cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiario, ou, ainda,
no caso de substancial altera^ao das condi^oes do mercado.
Os prefos registrados pocerao ser suspenses temporariamente ou cancelados pela
8.5.
Administrate quando se tornarem suoeriores zos praticados no mercado; b)- por razoes de
interesse publico, devidamente fundamentadas.
A comunicato do cancelarrento do pre^o registrado do fornecedor ou prestador de
8.5.1.
services, nas hipoteses previstas neste item sera feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Frecos.
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8.5.2.
Na hipotese prevista no inciso I io item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a
Administra?ao podera proceder a negocia?ao com o fornecedor ou prestador de servi^os, visando a
revisao para a redu^ao do pre^o registrado a fim de compatibiliza-lo com os praticados no mercado.
8.5.3.
No caso de ser ignorado ou incerto o endere^o do fornecedor ou prestador de servifo,
a comunica^ao sera feita mediante publica^ao no Diario Oficial do Municipio, considerando
cancelado o prefo registrado a partir da data da puolica$ao.
8.6.
0 fornecedor ou o prestador de services podera solicitar o cancelamento do pre^o
registrado, mediante justificativa escrita, per motive justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Administra^ao, que comprove a imposEdbilidade tempordria ou definitiva de cumprir as
exigencias deste instrumento convocatorio.
8.7.
A Contratante nao podera suspender o fornecimento pnqnanto estiver
aguardando pronunciamento ou decisao sobre reaiustamento ou revisao sob pena de Ihe ser
impntada mnlta de 2% fdois por cento^ do valor estimado do fornecimento. sem prpiinzn da
aplicafao de mitras penalidadi*^ administrativas e/ou iudiciais.

9. VINCULA^AO AO EDITAL DE LICITACAO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condifoes estabelecidas
no processo licitatorio referido no preambulc constante do Edital e nos seus anexos.
10.

POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS

Podera utilizar-se da Ata de Registro de Preyos, ainda, quaiquer orgao ou entidade da
Administrafao que nao tenha participadc do certame, mediante previa anuencia do orgao
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condi?6es e as regras estabelecidas no Decreto n9 7.982/13, e na Lei ne 8.666/93.
Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Prefos, observadas as condifdes nela
estabelecidas, optar pels aceita?ao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao
prejudique as obriga^oes anteriormente assumidts.
As aquisifbes ou contrata?oes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao
ou entidade, a cem por cento dos quantitacivos dos itens do instrumento convocatorio e registrados
na ata de registro de prefos.
As adesoes a ata de registro de prefos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
cada item registrado na ata de registro de pre$os para o orgao gerenciador e orgaos participantes,
independente do numerc de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobran^a do
cumprimento pelo fornecedor das obrigapoes contratualmente assumidas e a aplica^ao, observada
a ampla defesa e o contraditorio, de even:uais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em rela^ao as suas prbprias contratafoes, informando as ocorrencias ao
orgao gerenciador.
FORO
11.
As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Teresinha, Estado da Bahia, que prev&fecera sobre
Praga Salvador Andrade, s/n° - CEP: 45305-000 - CNPJ n°: 13,693.379/0001-047
E-mail: gabinete.pinem@hotmail.com/Telefone: (75)3649.2113

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDA5RTCXQTNBMTLFNTA4RK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
20 de Junho de 2022
42 - Ano XIV - Nº 3064

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elisio Medrado
CNPJ: 13.693.379/0001-04

qualquer outro, por mais privilegiado q,ue seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratadcs, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual
teor e forma na presenfa das testemunha^ cue subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Elisio Medrado, 15 de junho de 2022.

PREFEITURA
PAL DE ELISIO MEDRADO
Sr. Linsmar Moura Bittencourt Santos
Prefeito Municipal

GMISOM SONORIZA£AO SERVI^OS E COMERCIO EIRE LI,
CNPJ SOB No 07.537.545/0001-80
SR. GERSON CARDOSO DASILVA,
PORTADOR RG 440368413 SSP/BA
COKTRATADO
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ATA DE REGISTRQ DE PRECQ5 [¥« nSQpnaa
PRSCAO RI.ETR6NICO W 024/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO

.

-S

0074/2022
I

VALIDAPK: 12 (DOZE] MESHS
O FUN*DO MUNICIPAL DE SAUDE inscriio no CNPj 12 C64.013/300:-75' sit-iada Rua
Senhora de F.-itiiua Centro, No Cl. nesre nto icprasenteda peb sc-u Prefsi-.o Unsmfir,M&urB
Bittencourt Santos , inscrita no CPF soj o n.a 022.536.765-42, ■
coravarte. clein^nircdo
CONTRATANTE, com base no Erlilal do Pregao K.etronxo
024-/2C22-5RF
* eoaformt* Mi
publicada em 07/06/2022 e hom..-logada em 07/O6/2D22, reso.ve HEGISTRAU OS PK^COS pan a
eventual cnntratapiio d^s itens a seguir e’enaidos, conrorme espec f oricoes do Temo tie
Referenda, que pa,:sa a fczer parte integrantc desta, tendo side, os referidos prugos, oferecidos pela
emptesa Procimed Comerclo Atacadista Produtus HospitaUnjs E Odentnldgleas Ltda.
portador do CFPJ: 35.963.969/0001-88, estabelecida na Av. Elmo Sere:d Farias i485.'LO|A 3, cia 1!.
CEP: 43700-003, S.moes Fiiho - BA.nestearo representada Sra. Ueric Sanies dejesus. oo-raJorda
Carteira de Identidade CFF: 029.231.835-92, cuja proposta foi dassificada no certaneu
CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

: ■

1.1 O objeto desta Ata e o reglstro de pregas para Seiecso de prepo-:tas para aquis .die parc?la*futura c eventual pa “a a’.ender as necessiriadcs da Secretaria Mmddpal de Ssud? p^a aacisic^.de material Odontologico na motaHdade Pregao Elutronico para Registio dolPregos, noilionri.
especiricagdes constnntes do Edita! c seus Anexos, e quantidades estabelecidas sbatNo:
. :

ITEM
i

1
2
3
4
5

6
7
8

DESCRICAO
lonomero de Vidro
Anestesico Lidoctiina

Algodao Rolete Dental
Sugadcr Odcntolagico
Anestesico
Odontologico topico
Lamina de B-sturi
N°15

Fio de Nylon 3.0
Fio de Nylcn 4.0

UP

QTD

UNIDAEESj 30
CAIXAS

iOO

PACOTES

100

PACOTES

200

UNI DACES

CAIXAS

30

CAIXAS

' 120

CAIXAS
,

9
!0

11
[2

Eacova Odontologica
cle Robinson________
Broca ce Pnlimento
Broca de Babe a
Rotacao Carbide
Fotopolimensaclor

50

f 120
.

i

-JNIDADES
UHIDAD3S

UNOADS3

ICO
i

ICO

ICO

VL. UNT
E$
19,GO
RS
121,00
R$
4,70
RS
8,43

RS

7A^
R$

35,: 2
RS
37,<>0

RS
41.13

RS
3,00

RS
4.47

RS
i]/:7

VL. TOTAL ?
RS

•r
MARCA

• =70.00

MAQCIR2.

RS 12.133,1)0

DU\
!

RS

- 73.00

RS

l.&S-i.OO1

MAXCL-E^.y

RS

331,60

DFL

R$

1.053,60

R$

4.54-3,00

R$

4.935,60 PROCARE

R$

300,00

RS

447,00

RS

1 147,00

FA^OL

:

4
|

PROCAR3
i

PKEVEN

i

MICRODO.'MICROCOXT

UHIDADSS | 10
RS
R$ S.250,o:*
SCrTJSTCR
Praga Salvacor Andrsd?. i/n'-’ - CLP. 45305-COO - CNPJ n?: i3.693,375/G*DCl-0w
S-mcil: eabfnetg pncm/S)notrr.aH.con /Telsfc-nc-: »7S)i6-92133

i

: .•
?
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825,00

:

i

Adesivo odontoiogico

13
14

I;•

r
1

R$
14,00
R$

L

N1DADESI 50

B,82

J PAGOTES | 50
.4

Agulha Ociontoldgica'"’ 1
13
^300 Cuita
, g j Bmca Esfenca 1012-

CAiXAS

R.$
21.33
RS ■
35,29
R$

I 50

■:

: unidad.es ;

Brooa risflirlca .L0.i.4 :■

20

22
23

i

ico

•1,50
R$
3.40

■ ! UN1C-ADES ! 100

”! Escova. Dental Tnfaiitii
.

unidadsb;

•>

Resina A3

ioo

|

Escova Dental Adultcl

21,60

RS

1 UNiriADES I 2000 0,57

UWBADES i 1.000

Crenie- Denial Gain
24
UN1DADES 1000
Fluor
^Kii Cltnkx)...
25
KITS
50
Gdonrologtco ___
J__
BANDSJAS CliNfCA'
26
! UNIQADES! 50
jjjE AGO jNOX_
,
[ I'eaoura Instrumental: i
'27
i
UNIDADES
i
40
*__ . •
•i

i
;
i

2,28

N1DADES} 30

Tonca Sanfanada

2!
i

RS

;i UNJDADES i 100

Reaiaurador
Provisorio__
I Pasta Profilatica.
io !
1?

;

UNLADES S 100 !

Addo Fasfo'rico

R$

PJJ5

R$
1,20
'R$
51,08

m

39,91
RS
'?A,00
TOTAL

R$

1.600,00

R$

228,00

lODGNTOSUL

R$:

420,00

IG DONTOSUL

R$

5 41,00

lODONTOSUL

R$

1.066,30

BEL1FE

R$

} .764,50

BESTCAJRE

RS

- 340,00.

M1C.RODONT

MAQulRA

-1

"r

R$

340,00 ; MICRODONT

RS

2.160,00

.PGM

.R$

i. 3 40,00

MEDFIO

R$

750,00

MEDP1Q

1.200,00

FRBEDEKT

R$ . ;2.554,00

ABC

R$

1.995,50

PA Ml

R$

840,00

'■ SAME

R$

1.2. A existdncia oe precos registrades nao nbriga a Administra^ao a firniar as contratafoes que
tieies poderao advir, tacu:tando-se a realizacao de licifaytio espedfica para a contrata^ao
pretendida, sendo ^ssegurada'ac bemdidano do Registro a preferenda de fornecimento em
' igualdade tie condi^des.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS ORGAOS PARTIC1PANTES
2. 0 orgao gerenaador sera:
2.1 .Secretaria Municipal de Sauce
2.2. Podera ulilizyr-se da Ata de Registry de Prepos, amda, qiiaiquer organ on entidade da
Administrapao que nao ten ha partinpado do cerrarae, mediante previa anuencia do orgao
gerenaador cesde que devidamente justificada a vanragem e respeitadas, no que cotiher, as
condi^es .? as;regras estabefecidas no-Decretu Municipal ns 330/2014, e na Lei n2 8.666/93.

Pra^a Salvador Andrade, s/n« - CEP: 4S105-000 - CNPJ
13.693.379/0001*047 '
e-mai,. aabinete.pfflerngrdoimaii.r.oro / Addone:.(7G 3649.2113
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:

2.3. Cabera ao fomecedor beneficiariD da Ata de Registro de Prepos, obse?*vadas as conduces nela
esDbeleddas, optar pela aceitacao :>u iiao do fornecimento, desde que esie fornedmento nao
p-rejudique as ohrjgacoes anterioi rrxe.Ue sssuraidas.
2.4.
As aquisi<;6es on eontratafne^ apidcnais a que se refere oste item oao podecao exeeder, per
orgao ou- enneade, a cem par cento ctos euantitativos dos iteos do instrumento convoeatorio e
registration na aia de registro de pregos. ^
2.5.
As adesdes a ota dc registrn de :prepos sao limitadas, na tolalidade, ao qufntuplo. do
quantatativo de cads item registracb na afca de registro de preps ipara o orgao gerenclador e orgaos
participanres, independente do numero de orgaos mo participanies que eventnahnenle adenrem.
2.6. Ao orgao nao partidpante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das ob-rigaqoas contratualmente assumidas e a apltca^ao, observada
a ampla defesa e o con trad itorio, ds ev^iituais penalidades deporrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em rela?§o as suas; proprias contrata^oes, informando as pcorrencias ao
orgao gerenciador.
i
■
- =
CLAUSULA TERCHIRA. - DA-ViGENCA MATA DE REGISTRO DE TREJOS
.4 A Ata ae Reg'stro de fTeqos tera vigencta de 1.2 (doze) meses, aicont.ir da data de sua assinattinr
CLAUSULA QUARTA - DA ALTERA^AO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4. 0 preqo registrado podera ser nM-to cos tennos da ah'nea “d8 do inciso II do caput do art 65 da
Lei n- 8.666/93, em decorrercia de eventual reduqao dos pre^os praticadns no mercado ou de fate?
que ekve o aisto dos bens registimdos, cabendo ao orgao geren'eiador promi>ver as negociaqoes
junto aos fornecedores,
•
4.1. Quando o prepo inictalniente registrado, por motivo superverJente, tornar-se superior ao prepo
pmticadc no mercado, c orgao gerentlador devera;
;
.
4.1.1. Convocar o fornecedor visatido a negoda^ao parsi redupco de preyos e sua adequaciio ao
praticada peso mercado;
• 4.1.2. Frustrada a negociayao, liherar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro,
sem apiicac3o ce penaMdade;
4 L3. Convocar os tiemais fc-rnecedores visando igual oportunidade de riegociayao, observada a
ordem de dassificacao original daicertame.
4.2. Quando o preqo de mercado tornar-sc superior aos preyos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente caniprcvado, nao puler cumprir o compromisso, o orgao gerenesadot
podera:
.
•
;
Praya Salvador Andrade,
- CFP: 45305-000 - CNPi 13.693.37S/C001-04?
E-mail: gabinete.p-Tiern@hotmail.com / Teiefone; 75) 3649.2113
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4.3. Convocar o foraecedo!' visando a negocia^ao de prepos e .>ua adequacao ao 'arsticado ptrlo
mercaclo nos termos da aUnea "d'* do inciso H do caput dc ah. 65 ;da lad. zv- 8.666/53, quondo
cabivd, para reves a prepo registrado em raaao ua supervenifir^ia-cs; feos imprevislv«is , Oii
pi-evisiveis, porem de consequendas incalculaveis, retardadores ou imp^dirivos da execucao do
aiustado, qu, ainda em caso de forga maior caso fortuito ou fate do prinape, configarando alea
eoonomica extraordinaria e extracontratual.
:
. J ;::
4.4. Caso inviavel ou Irustrada a negociacao, iiberar o fornecedor do compr3mi.s.so assu:mido> caso a
. a>mun>cac;Ki ocorra antes do pedido de fomecim ?nto, sem aplic^caoida. i.w.!ialidade se cOnflnnada s
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e '
' :
- ;
4.5. Convocar os dernais fornecedores para assegurar igual dportuaidade te negix’iaLao, quantlo
cabivei.
■
4.6. A cada pedido de revisao de prefo deverS o fornecedor comprovar e iusti-kar as altefacrk‘5
havidas na planilha apresentada anteriormente.. demon'strando analiticamente a iveriacao das
componentes dos eustos devidamente jusufic.ida.
4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre ootros criterics, a Adminislracao adotara; para
verifica^ao dos prefos constantes dos demonstrativos que acompanhem c pedido. pesqutsa do
niercario dentre empresas de reconltecido porte rnercantlh pradutoras e/ou comerfia'izadoras, a
sox reali?.ada pels propria imidaoe, devendo a deliberatpio, o deferimente on indefertmemo da
ylteras^ao solicitada ser instruida com justificativa da escolha do criterid e nieaaoiia dositespoetivos
calados, para riecisao da Administra^o no prazo de 30 (trinta): dias.jfqdos os- dqcumentos
utitizados para a anaiise do pedido de revisao de p re cos serac devidsmeate tiutuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
: :;
:
;
4.8. K vedado ao contraiado interromper o fornecimento enquanto uguarda p tramita cd processo
de revisao de prepos, estando, neste caso, sujeita as: sanvdes previsl:a:s noifidiiaCConvccaterio, salvo
a hipotese de liberaeao do fornecedor previfda nesta Ata.
M 4
1 i:
4.9. Nao havendo exito nas negocia^oes, o argao gereiurador devera. procede;:. a revcg^?.lo;parciai
ou total da Ata de Registro de Prepos, mediante publica^ao no Diario OCda.l'.da Mimictpiq. i
4.10. E proihido a pedido de revisao com efcdto retroativo.
:
|
: 4 i L; i
4.1.1,

Nao cabe repactuapo ou reajuste de prepos da contrata^ao.

4.12. Havendo qualquer alteraqao, o orgao gereilciador encaininhara copta nUalikidl: da. Ata de
Registro de Pre?os a.os orgaos partidpnntes, se houver.
A . ;
;
;M : A
CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGfSTRO

Praga Salvador Andrade, s/n^ • OTA 45305-C00 - CNPj r?- :B.=93.B'7S/bG0;l-04?
E-mail: jJahinete.pmefr@hotniail.com / Teiefone; (75) 5644.2113
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r3. 0 lornecudor {.era o sen registro canceladc por despacho do ;crg-5o gerendador, asseguradn o
contraditorlo ea ampla defesa em brofesso adininlstrgtiV'oespectfico^quaiidOL

;

vS.l. Nao ci'mprir as condi^es da Ata de Registro de Frecos;
;
:
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumehfo .equivalenre, oumao asstnar o
contrato, no pra^o estabelecido pe!a Adniinustrapao, se,m justificativa aceitavcl;
!
5.3. Softer sanpfio prevista nos indsos HI ou IV do aipmrdo-art 87 da Lei ne 8.666, cie 1993 ou no
art. 72 da Lei ne 10.520, de 2002.
"
•
5.4. O canceiamento do registro de precos podera ocorrer por iam supej'veniente, decorrente de
case fortuito ou forpa niaior, que-orejidique o cumprimento da ara, devidamonte cornprovados e
justificados:
5.4.1. Por razdes de mteresse publico;
;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5,5. Em quatquer das hipdteses aci ra, o drgao gerenciadoi‘comuniu.Kra o caneeiauieiito do registro
do fomecedor aos orgaos participantes, se houver.
clAusula sexta

- DA contrata^Ao com os pcrnecedores
• ■
:
6. De acordo com o arttgo 62 da Lei nl] 8.666/88, o instruments fb contrato e racuitaiivo nas
iicitagoes com valor ate RSBO.OOO/JO (oiteinta mil reals); e ein cua'quer caso de corapra mediante
pronta entrega, independente do vak-r. ; .
;
:
•
.
6.1. Nesses eases, o instrumento- de contrato poderi ser suhstiryido por outros iir$strujnentos
habeis como carta-contrato, nota de empenho de despesn e autori?.av«o de compra. Todavia, nesses
instrumentos, ou em documentos anexo .a des, devem vir previsfas: as clausulas essennais da
contrata^ao. edgiveis no artigo 55 da Lei
8.666/93, tais como praro de pagamento; local de
entrega; obrigagoes da contratada e da contratante; cases de rescisfro contratAial,:denf.re outras
pertinentes.)
:
;
i: 6.2. A contratapo com o fornecedor registrada observara a class: ncapaosegundb a prdem da
ultima proposta apresentada dunirte a fbse competitiva da licilacat/que deu origem|a presente ata
e sera forrrudizada mediante (a) instrumento contrah.ial; b) e'nn’ssao de nota de empenho de
despesa; c) autoriaa^ao de compra; ou b) descrev'er outro instrumer.to similar), conforme disposto.
no ru'tigo 62 da Lei n~ 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertineules do Decret.6 Municipal m
330/2014.
.
;
;
:
6.3. 0 drgao convocara a fornecedora com preqo registrado em Am para,, a eada'cqntrataqao, no
prazo de 03 (tres) dias ilteis, (a) efetuar a retirada da Ncca do Empenho oi? inslrumento
equivalents: ou, b) a.ssinar n Contrato), sob perm de decalr do edrsito a conlratacao, sem prejuizo
das sangoes previstas no Edita! e m Ata de Registro de Prepos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por ignal pon'odo, por solk.tav'So justiheadado fornecador
e aceita pela Administragdo.
■
:
6.5. Pryviarnente a formalizaqao de cad a contratacao, c? Municipio realisardconsultaa regularidade
fiscal da Contratada para identificar posslvt-i proibigau de contratar com o Poder Publico e verificar
a manutencao das condipoes de habilitacao.
:

Pra^a Salvador Andrade, .s/ri2 - CEP: 453QS-OOD - CNPi
13.693379/0001-047
Email: iribinets.pinen-gp'hotnialLcom / Teiefone: {75: 3049.2113
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6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesnias conclicfies cofttrataaisv os acrescimos ou
supressoes contratoais que se fizerem neccssarios, ate o limixe de 25% Vmte ?. cinco por cento) do
valor imcial atuaiizado do contrato.
^
'
6.7. 6 vedada a subcontrata^o total do objeto do contrato.
:
; ;
fi.B. A Contratada devers manter durante tod a a exeeyeao do coktrafo, erp cocrtpaUbilidade com :as
obrigagoes assumidas, todas as condi^oes de habilita^ao e quaiifieacao ex;gjdas na IRita^ao.
CLAUSULA 5KTIMA-DA VIGENCIA DA CONTRATACAO
1
i .
• !
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor Lera vigencia de ate ;12 i'do-ze) meses, observado a
vigencia do eredito or^amentario., admitindo-se a prorroga^ao diante do propdsi,to.de ateodsmeno
do interesse piiblico peia nao interrup^ao do servq-o de forneeimento-db medjcaroento a pop«l;:>ca o.
CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
8. 0 pre^o dos objetos contratados pod era ser reajustado amtalmeLctbi, na: oporttmidade da
prorroga^ao do contrato. com base na variacSo do Indice; Nacionabde Precoi ao; Consuniidor (NPC, divulgado peio IBGE, ou por out.ro indicador que veitha a substituMo.;
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQ0ES DO CONTRATANTE E DO CONTRATAPO
. 9. As obrigav'oes do contratante e da contratada sao aquelas previsras, respectivamentc, nas Secbks
"DA OBRIGACAO DO CONTRATADO" e "'DA OBRiGACAO DO CONTRATANTE'1 do Ldital.
CLAUSULA DEC1MA - DO RECERIMENTO E CR1TERFO DE ACEiTACAO.DO 0E)-ET6
10.
Os bensserao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTC PROViSORIO E DBFINJTiVO”
do edital.

CLAUSULA DECIMA PRJMESRA - DO PAGAMENTG
11. 0 pagamento dar-se-a na forma do item “DO PAGAMENTG*' de edit?)].
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUC'AO DO CONTRATO ;
11.1. A fiscaiizagao de que trata este item nao exciui nem. red.uz a responsabi.i'idade ca
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, aiitds quo resultants de
imperfeicdes tecntcas, vidos redibitorios, ou emprego de materiai Inadequado ou de qua!?dad.e
inferior, e, na ocorrencia desta, nao impiica em corresponsabilidade da Administrafao' ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art 70 da Lei n-8.666/93.
;; . :
11.2. 0 fiscal do coritrato anotara em registro proprio todas as ocorrendas ifoiacionadas com a
execuqao do contrato. indicando dia, mes e ano; ben corao o nome dos' mncionaribs eventualmente
envolvsdos, determinando o que for necessario a regularizaqaa das faftas bu defeitds observadosie
cncominbando os apontamentos a autoridade competence para as providendas babiveis.
;

CLAUSULA. DECIMA TBRCEIRA - DAS INFRA^OES E DAS SAN0ES ADMiNIS7RATIVAS
Pan;* Salvador Andrade, s/n? - CEP: 45305-000 • CNPJ TP ‘O.691d7A/000l/>i7
Cmaii: cabinets.pnjemtlihqtrnati.corn / Teiefore: \71»\ 3641.2113 ;
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12. A apurapao e aplicafSo de sanfoes dar-sc-a na forma da Sefao "DAS SANgOfcS" do edital.
CLAUSULA D^CIMA QUARTA - DAS DISPOSICflES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ala copia do Termo de Referenda.
1.4.1. Integraxn o Edital, independentemente de transcritfio, a Ata de Registro de'Preps, o Termo de
Referencia e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposi?6es constantes da Lei n* 10.520/02, do Uecrelo
Municipal n1-' 330/2017, da Lei Complementar n*-’ 123/06, e da Lei nG 8.666/93, subsidlariamsnte.
1,4.3.0 foro para dirimir questoes relativas a presente Ata sera o da Cidade de Santa Teresinha, com
exciusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Elisio Medrado, 07 de junho de 2022

i

PREFEITURA
DE ELISIO MEDRADO
Linsmar Moura Bittencourt Santos
Prcfeito Municipal

SMfo l*

Procimed Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares e Odontoldgicos
O
Ltd a
CNPJ: 33.961969/0001-88,
Rep. Sr. Ueric Santos De Jesus
CPF no 029.231.835-92
Peia Contratada

Pra;a Salvador Andrade, s/ne • CEP: 4S30S-000 - CNPJ n®: 13.693.379/0001-047
E-mail; gabineie.omemOhotmall.com / Telefoie: (VS) 3649.2113
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AIAi^-REGISXRO DE P^ECOS m
PRKGAO RLETR0NICON« 024/2022-SRP
PROCESSO ADMilNISTRATIVO N« 0074/2022
VAUDADE: 12 (DOZE) ME3ES
' '
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE inscriro no CMP] 12.084.013/0001-75/ situ^da 'kiia: Nossa
Senhora do Fatima Centro, No 01 neste ato rep-esentada pel a sen Pref&nb Linsmar :^o»ra
Bittencourt Santos , insciito no CPF sob o n.o 022,330,7f>5-:42, donrvbiite: donormnado
CONTPATANTE, com base no Edita! do Pregao Eletronico n'1 024./2D22-SRP, confcrnie Ala
publicada em 07/06/2022 e homoiogada em 07/0^/2022, resolve RliUISTRAk OS PRECOS2>ara a
eventual contratayao dos itens a segiiii- elencados, conrbrme- espeaficay^s do Termo de
fveiorencia. que pa.ssa a fazer parte integrants desta, tendo sido, os refendos pregbs, oferecidps pelo
empresa Procimed Comercio Atacadista Prodiitos Hospitaiares' E bdoatoldgicos. ttda;
portador do CNF]: 33.961.969/0001 -88, cstabelecida na Av. Elmo Serejo Farias 1486i liOiA 3.. cia fl,
CEP; 43700-000, Simoes Fiiho - BA, nest.e ato representada Sra. Uerlc Santos de Jesiis-jporta-dorda
Carteira de Identidade CPF; 029.231.835-92, tuja proposefoi classtficacfa no:certaihe;
CLAUSULA PRSMEIRA- DO OBjETO
j.1 O objeto desta Ata e o registro de preyos para Sdepao de bropostas para iquisifa-oparcefeda,
tiRura e eventual para atender as neccssidades da Secretaria MurJdpa) de Satide paral'aqaisicao
de material Odontoibgico na modalidade Pregao Ek’tronico para Registro 'do ;Pifeyos,.cos5fornn2
especificacoes constantes do Editai esens Ancxos, e quanttdades estabelecidas abaixot ' :
ITEM

DESCRIGAO
Fonomero de Vidro

2

Anestesieo Lidocaina

3

Algodao Rolete Dental

^

| Sugador"C>d.ontol6gioo

_
Anicsresico
^__ Odontoldgico topico
’Lamina de Bisturi
6
NM5
7
8

9
1(5

11
12

Flo de Nylon 3.0
Flo de Nylon 4.0
Escova OdontoJogica
de_Robinson _
Broca de Polimento

UF

QTD

UNIDADES

30

CA1XAS
PACOTES

; 100
100

VL. UHT'
R$
19,00

~Rl

R$ ;
8,43
-RS
! UNIDADES 50
7,69
;R$
CALXAS
30
35,12
RS
CA'iXAS i 120
37,90
R$
• CAIXAS
120
^1,13
R$
UNIDADES 100
PACOTES

i-

.

R$

DBA

470,00
•

200

3,00

MARC A

• 370,00 I | MAjQXJIRA

R$ F 2.100,00 ;

121,00
RS
4,70 j

VL. TOTAL ]
R$

1.686,00 H MA^CLBLAN
RS

^ ' 384,50 ;i :

RS j 1.053,60

DPL:; '
: MEDIX

T

RS: :4.548,60
R$

RS

4.935,6'G-

PRGCARE
PROCARE

• 300,00 l . PRSVERT

RS
R$ . 44.7,00 i MIC.RODONT
4.47
Broca de Baixa
R$
UNIDADES 1.00
RS 1.147,0-0 . MICRODONT
Rotacao Carbide
2.1,47
\
Potopol.mierizador
UNIDADES
10 j R$
R-S '3.250.CD
SCFIUSTER
Pr;';r;-j Salvador Andrade. fi/sU - CEP. 4S305 -COO - CNPJ rS: ? 3ATIDIT/G001 oM?
E-mail: gabingte r».nrni@;istma;t:cqm / Tetefonti: (75) 3649,2113' ■ i ' UNIDADES

100
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! 825,00 •
13
i

;
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Acido Fosforico

M
15
16
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i UNIDADES; 30

14,00

R$

i UNIDADES | 50

i
;

21
22

; Escovn Denial Infante

R$

;LP66.B0

:.BJSUFE:

R$

7.764,20

liDSiAlAfiE

RS'

1340.(-si

MIC-RODONfi

RS

340.00

MICRODOM7

UNIDADES! 100
i.... . _ j 2 r,o0

RS

2:160,00. ;

PGM

UNIDADES j 2000!

0,57

r$

R»$
‘ UNIDADES! 1.000
OJS

R.$

.... i

! Escova Dental Aciuito

: :420,00i dODONTOSUa '
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21,38 -

RS
: UNIDADES ; ICO
3.^0

Resina A3

m
'8$:

: PACOTE-S i 50

Broca. Esiorica 1014

; or.
h.... ..

:MAOt3RA

8,82

I Aguiha Ofiontologica, [
RS
! CAIXAS i 50
'30G_Cu:!l:a____
: 35,20 i
r
| Broca Esierioa 10.12 : UNIDADES { 100 RS

19

: 1.600,00::

’ ;228,00: OODUNTOSOL

2,28

r—

18

H-$

I

| Touca. Sanfonada

17

16,00

■4—......

Restaurador
Provisorio__
Pasta Profilatica

r

!

t—'•

Adesivo odomoiogico

m

|

: ui40;(^> [; -uzmid:
750,Cp

i

' MSDFK7 :

4
i

..j....

24
25
26
27

Ci'eme Demal Com
UNIDADES
Fluor
Kit Ctmico
KITS
O_dontoio^ico
”B A NDEJ AS“CLl nTca"
UNIDADES:
JOEACOINOX
iTesoura Instmmentai
UNIDADES;
Ago Inoxidavel _
j"

.1000
50

50
40

} 1,20
R$
51.08

I

d0D0NTCs*i;u

; RS : L7C.0500 j ' 'PEEEDW
; RS ='2.554,00

R$
:RS
.9‘35,s:3:
39,91'
R$
R$ . 840,00
21,00
TOTAL | R& 52.731s3-0|
: j.

ABC ; '
: ; FANH : :
SAME

!

1.2. A existenda de pregos registrados r.ao nbnga a Admktkra?So: a Ilrmar as conlra^el ?ut>
deles poderdo advir, facultando-se a realizagao dec Hatigao espsdflcn f^ra a ~o?r:rafe'ari :
pretendida, sendo assegurada ao benefidarlo do Reglstro a prerereirda de ibrnediitgisu-I am :
iguaidade de condigoes.
; '
: :: CI.AUSULA SEGUNDA - DOS ORGADS PARTfCIPANTES
2. 0 orgao gerenciaoor sera:
2.1 Sacretaria Municipal deSaude
2,2. Poder^ utiiizar-se da Ata de Registra de Pregos, •aiada,: pusicaer iorgdu cm frttidade da.
Aclminiscragao que nao tenha partidpado do certarne,: m'-edirmte previa amse-nda :dM orgao
gerendadcr, desde que d&vidamente justificada a vantagam e. re-5peAadas, no que crmbel, as
coiidigdes e as i-egras estabeleddas no Decreto Municipal rd 330/2014, a m Imnn-8.566/93.: 1

Praga Salvador Andrade, s/rN - CUT 7705-000 - ChPj h§; 13.693.378/00C;7-C«7

wmaiUom/ ‘U4drne:'{7r-I SG-Sr2113
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2.3, CabnM ao fomecedor beneficiario da Ara de Registro de Preps, obsemdas as’amdipes nela
estabclecidas, optar pda aceitacao an nao do farnedmenta, desde qm este fomecimento nSo
ps'ejuriique as obngacoes anterlormence assum das.
2.4.
As nquisiyoes ou ccntratapes-adidcnais a que se refers este item nao poderao exceder, p or
oi'gao ou entmade, a cem por cento dos ouantitativos dos dens do instrumento convocotorio e
ragistrados na ata de registro cie preps.
2.5.
As adesdes a ata de registro de i>recos sao iimitadas, na totalidade, ao quinfupio do
.quanfitativo de cada item registrado na ata de registi*o de preps para o 6rgai> gcrenciader e orgaos
participanies, hdependente do numero de orgaos nao participarnes que eventuahnenteadenrem.
2.6. Ao drgao nao participante que aderir a presente ata coinpetem os atos relativos a dobranpa do
cumprimento pelo fornecedor das obr.gaqoss coritratualmente assumidas e a apiica?Ioi observada
a ampia defeso e o contraditdrio, de eventuais penaiidades :derorrentes do descurrtpr.miento de
dausulas contratuais, ent relaqao as >uas prcprias contmta^oes, informando as occxTendas ao
orgao gerendador,
■
CLAUSULA TERCEiRA - DA VICENCIA DA ATA DE REGISTRO DEPRE£OS
•'

de Registi'o de Preqo.s tern rngencia rle 12 (doze) meses, a.comar da data de sua assinatura.:

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO: DE PRECOS.
• -1. 0 pre(;o registrado podera ser revisto nos termos da ah'nea "d" do inciso If do caput’do art. 65 da
Lei rT B.666/93, ern decorrenda da. eventuni reducao dos pre^os praticados no mercado on de fat.o
que eleve o a is to dos bens registrados, cabendo ao drgao gerendador promover asmegociapoes
junto aos Rmiieiedores.
;; j
4.1. Quando o preco inidalniente registrado, por motivo superveniente, tornar-sesupefiorao prepo
praticado no mercado, o drgao gerendador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negodapao para reducao de prepos e sua adecuapao ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociapao, liberar o fornecedor do comproi-rrsso assumido e cancelar o registro,
sem aplicagio de penalidade;
4.1.3. Convocar os denials fornecedores visando iguai opcrtuiidade de negociapao, observadn a
ordem de dassinca<;ao original do certarne.
4.2. Quando o pre^o de mercado tornaj’-se superior aos pre^os registrado* e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puler cumpnr o compromisso, o drgao gerendador
podera:
:
Crap Salvador Andrade, s/ne • CX:P- 4E 30^-000 - CNP. n?: 13.693.37S/OO0.l-O47
E-mail: ^abmete.pme-n^hotrri^iiif.ccm / Telefcne; (75) 3649.2113 : ■
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43. Coiwocar o foniecedor visaido a negociavao de pre^os e sua adequacao ao pradcado pelo
mercado nos termos da alinea "d" do inciso 11 do caput do art 65 da U-!
9.666/93, quandn
oabive!. para rever o preco' registrado em razao da supervemeoeia de fates Iniprevisfveis ou
previsiveis, porem de consequencias iicalcuiaveis, retiardaclores ou inipeentivos da execucao do
apisudo, ou. a:ncls. eir. caso de for^a major, caso foituito ou fato do pnneipe, configurando aiea
econonuca extrnordir^.ria t extracontra:ual.
4v4. Caso inviavd on frusirada a negoda^lo, liberar o fornecedor do compromisso assu'mido. caso a
ronuimcaoio tscorr^ autos do pedido de forneeim^nto, aem apiica^ao da peuaiidade se cdnOntiada a
veracidade dos mocivos e comprovantes apresentados; e
4.5. (’onvoear os demais fornecedm'es para assegurar igual oportimidade de negoctacao; qtjando
cabfveL
4.6, A cada pedido de revisao de pre^o devera o fornecedor eomprovar e justilicar as altera^ues
havidas na planilba apreseotada anteriormente, demonstrando analiticameote a variacao dos
componentes dos cuscos devidarnente justifictida,
4.7. Na anaiise do pedido de revisao dentre outros enterics, a Administrayao adotani, pars
verifieapao dos prefos cor-stantes dos demonstratives que acompanhem o pedido, pesquisa do
mercado dentre empresas de reconhecido porto mercantil, produtoras e/ou comerdaiizadoras, s
ser realizacia pela. propria unidaae, devendo a rieiiherayao, a deferimento oil indeferimeruo da
aiterayao solicitada ser instruida com justificative da escoiha do aiterio e. memdiia dos respectivos
calcu-os, para deesao da Administrapo no prazo de 30 (trinta) dias. Tod os os - documentos .
utiilzados para a ailalise do pedido de revisao de precos serao devidamente aufuados, rtibrieados e
rrurm'-rados, sendo parte integramcnios autos processuais.
4.B. E vedado ao contratado mterromper o fornecimento enquanto aguarda o trdmite do prdeesso
dc revisao de pre^es, estandc, n.estc caso1 sujeita as sangoes previstas no Eciital Convocatorio, salvo
a. nipotese de Hberacao do forneceiior prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negoeia^oes, o 6rgao geronciador devera procecler a revoga^ao pardal
ou total da Ata de Registro deTrecos, mediante pubticayao no Diario Ofidal do Mimica’pio,
4.10. E prosbido o pedido d?. revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactua^So ou reajust? de preyos da contrata?ao.

4.12. HavendD qualquer alteracao, o organ gerenciador encaininhara copia at.ializada da Ala de
Regiatro de Preyos aos Argaos- partiripar.tes, se tiouver.
CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REG1STRO

Pniqa fWilvadcr Ancfrsda, s/n^ - CZP. 45305-000 - CNPJ n^: 13 693379/000.1-04?
E-mail; g3blnntg.pmLvn^>hotajai,corrj / Teiefonfc; (75) 3649.2113
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S. 0 farnecedor tura o sen registro cancel.ido por tlespacho do orgao gefgndador,-aMseguvado o
contr.idil:6rio e a ampla defe.sa em orocesso aduiinistrativo espedfko, qua.ndo:
5.1. Nao CL'mprii-a.s condiyoes da Atade Registro de Pre^-os;

; ■

i :

:

;

I -

5.2. Nao retirar a respectiva nota de, empenho ou instrumento; R<piiyalenfe; ou nao ;assinar o
comrato, no prazo esr.abeleado pela Admuiistra^ao, sem justirlcatiVaaceiLav^!;
•

|

5.3. Sofrer san«?ao prevista nos incisos iif ou IV do caput do art. 87. da Lei ne 8.606, db 14?93jou
art. 72 da Lei n* 10.520, de 2002.
:
:
: :

no

5.4. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato isuperventente, deeoitente.de
caso fortuito ou for^a major, que prejudHpe o cumprimento da atar dev:dmnenj:e codiprovcdos: e
justificados:

j

5.4. i.

Por razoes de interesse pubiico;

:

5.4.2.

A pedido do fornecedor.

;

•

' ' .

■

i '
i

• :

r

5.5. Em quaiquer das hipoteses aeima, o drgao gerenciadoi- comunicpra c canceianientc do registi;o
do foi necedor aos orgaos pajticipanu.% se houver.

'

i

CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATACAQ CON; 05 FORMECEDOREK

• ‘

i

•

-

6. De atonic- com o artdgo 62 da Lei n!- 8 666/53, o instnhrs&ntA de ^ontrato e faadtatjvo nas
licitci^oes com valor ate R$n0.000.00 (oitenia mil reais), e em quaLqyer caso de compra mediantepronta entrega, independente do valor.
i
6.1. Hesses casos., o instrumento de contra to podera ser substiaiido por outros dnst'unmntos
haheis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autoriza^ao de oompra. Todatia, nesses
instrumem.es, ou em documentos anexo a edes, devem vir p.revistas ss dausulas dssendais da
contrata^ao, exigiveis n.o aitigo 55 da Lei n(- 8.666/93, tais como- prazo de pagamentof; local do
entrega; obligates da contxatada e da cootratante; eases de rescisao contratual, den Ere otitras
pertinentes.)
6.2. A contratapo com o fornecedor registrado ohservara. & classifkacaosegundo aic-rclem da
ultima projoosta apresemtada durante a fase rompetitiva da licitapao quo :jou origem A pireseme ata
e sera foniializada mediante (a) instrumento contratual; b) kmissao’de nota de bmpenho de
despesa; c) autoriza^ao de compra; ou b) descrever outro ‘nstrumento similar), conforms:disposto
no aitigo 62 da Lei

8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Deereto Mmuapai ir-

330/201.4,
6.3. O rirgao convocara a fornecedora com prepo registrado em Ata iparL, vi cada canj-,ratay&), no
p-razo de 03 (ires) dins uteis, (a) detua:- a retirada da Nota tie Empenho ou Instrumento
equivalents*; on, b) assinar n Contrato), sob pena de decair dc direitd a contratcpao, sum prejuizo
das samples previstos no Rdital e na Ala de Registro do Precos.

:

.

. . 5 : '5

6.4. Esse prazo ptsdera st'r prorrogado, por Igual pen'odo, por sollcibtpao; justificada do foniecedor.
c nceita pela Administracao.

:

;

;

■ '

:

:

i .

:

6.5. Previamente a formalizapao de c-ida con.trota^ao, o Municipio reaSizara consuUa a ntgularidade
fiscal da Contratada para identificar possivel proibiedo de contrataj- com c- Podc.r Publico: e verificar
a manutenpao das condipoes dehabilita^ao.

:

.

'

Pra?3 Salvador Andrade, s/rA - CP3:4530S-000 - CNPJ n2; 3.3,-693.579/9004-047
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6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi^aes contratuais;. os dcVescimos ou
supres.sdes contiatuais epic ne fizorem neccssarios, ate o It mite de 25% ; vintc e ci.nco-oor cenvoj do
valor inicial atuaiizado do contrato.
;
6.7. K vedada a subconrrata^ao total do objeto do contrato. '
M ’
6.8. A Contraiada cl<?vera manter durante toda a execugao dc contrato, era corhpatib&dgcie corn as
obngagdes assuimdas, rodas as condi^oes de habilita^ao e qtiaaficaqao exigktas na. licitacAo.
CLAUSULA SftTfMA - DA VICENQA DA CONTRATAC’AD
!
7.
Cada contraio (irmado com o fornecedor tera vigencin de ate 12;fdcize} m.esei.. observado a
vigencia do credito orpamentario, adrn{Mndo*se a prorroga^ao dtahte dc- propositOAle a.t^ndimento
do interesse publico pela nao interruppo do service de ibrnedmenlo do'meidlcaffiento a popula^ao.
CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
8. 0 prefo dos objetos contratados pouera ser reajustado anuaJmecte, na opertunidade da
prorrogagao do contraio, com base na variapao do Indice Nacionaiicle Pre^ros ao Consurrndor INPC, divuigado pelo IRGE, ou por ouiro indicador qiie venha a substitiibio. i
i
CLAUSULA NONA - DAS ORRIGA^OES DO CONTRA'TANTE E DO CONTRATA.DO
9, As cbrigacoes do contratante e da contra tad a sao aqimlas previstas, rc-spectivamentcj nas Sepdes
"DA OBRIGACAO DO COMTRATADO" e "DA OBIUGACAO DO CONTRATANTE" do editai. ! ■ •
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DC ACEITACAO DO OBJETO
10.
Os bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISORJO'E- DEFINTriVO"
do edital.

' CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTC
!
11. 0 pagarn<?mo dar-se-a na forma do item “DO PAGAMENTO'’ do ediitaL f
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DO CONTROLE DA EXECU'gAO DO CONTRATb •
11.1. A fiscalizapao de que trata esfe item nao exclui nem recuz a. responsabilklade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por quaiquer irregularidade, alnda que resultants de
imperfeipoes tecnicas, vicios redibitorios, ou eoiprego de material irtadequado ou de qualidacle
inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica eni corresponsabilidade da Admin.istraqao ou de sens
agenfes e prepostos, de conformidade com o art 70 da Lei nfi 8.666/93.
11.2. O fiscal do euntrato anotara e*m registro proprio ipdris as ocorrendas relacionadps com a
execti?ao do contrato, indicando dia, mgs e ano, bem como o nome dos funbionarir.S'evPntualmente
envolvldos, determinando o que for necessario a regularizapao das faltas ou.defeit'os obseivados e
encaminbando os apontnmentos a autondade competente para as providencias canive.;s.'

• CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS FNFRAQOES E DAS SAN£OES ADM i MS T RAT P/AS
Pr.ipi Salvador Andrade, s/n? - CEP: 45305-000 ^ CNPJ rS- 13 693.3:^7/0501-04?
E -naii: gabinete,pmem@hotmat!.conn / Teieforie: (75) 3649 ?1.13
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12. A apurafao e aplicapao de sangdes dar-sc-a na forma da Segao "DAS SAN^OES" do edital.
CLAUSULA D&CIMA QUARTA - DAS DISFOSIC^ES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ala copia do Terrno de Referenda.

i

14.L. Integram o Edital, independentemente de transcrigao, a Atade Registro de Pregos, oTermode
Referenda e a propnsta da empresa.
14.2. Nos casos omissos apiicar-se-ao as disposigdes constante? da Lei
10.520/02. do Decrelo
Municipal »e 330/2017, da Lei Complementar ns 123/06, e da Le. nQ 8.666/93, subsidiariamente.
14.3.0 foro para dirimir questoes relativas a presente Ara sera o da Cidr.de de Santa Teresinha, com
exdusao de qualquer outro, por mals privilegiado que seja.
Elisio Medrado, 07 de junho de 2022

PREFEITURA M

X DE ELISIO MEDRADO
Linsmar Moura Bittencourt Santos
Prcfcito Municipal

Procimed Coinercio Atacadista de Produtos Hospitalares e Odontoldgicns Ltda
CNPJ: 33.961969/0001-88,
Rep. Sr. Ueric Santos De Jesus
CPF no 029.231.835-92
Pela Contratada

Pra?a Salvador Andrade, s/nS - CEP: 4S305-000 - CNPJ n^: 13.693.375/0001-047
E-mail: gabinete.pmerrflBhotmail.com / Telefone: |75) 3643.2113
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O pregoeiro Oficial do Município de Elísio Medrado, Sr. Marcos Antônio Ferreira Pessoa, nomeado através Decreto nº 009
Publicado em 03 de fevereiro de 2022, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 4º, XXI, da Lei nº
10.520/2002, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2022-SRP, para Contratação

de empresa para prestação de serviços, abrangendo organização, produção, execução com montagem e desmontagem de
infraestrutura, apoio logístico necessário para atender a demanda do município, conforme especificado no anexo I do edital de
licitação e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93.
Empresas vencedoras:

CAMILLA NASCIMENTO ANDRADE, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 34.843.620/0001-04 LOCALIZADO RUA
CORONEL JOSE AUGUSTO Nº25 CENTRO VARZEDO – BAHIA
Lote 01
Nº ITEM

DESCRIÇÃO

1

APRESENTADOR

2

BUFFET COMPLETO

3

CARREGADORES

4

COORDENADOR
GERAL

UNID

Profissional capacitado em
interpretar e anuncias falas e DIÁRIA
textos —Sujeito a aprovação
DE 8H
prévia.
Bandeja de salgados diversos
com
50
unidades, Bandeja de frutas
com 3 tipos de fruta, Bandeja
de frios com 03 tipos de frios,
UNIDADE
Bandeja
com
50
pãezinhos
recheados,
30
garrafas de água mineral
500m1, 25 refrigerantes em
lata 350m1, 10
garrafas de isotônico e 10
latas de energético
Contratação
de
pessoal
devidamente identificado pela DIÁRIA
empresa e com itens
DE 8H
de proteção pessoal para
transporte braçal de
instrumentos, equipamentos e
outros. Ocarregador
ficará
à
disposição da produçãodo
evento.
O Coordenador Geral tem a
função
de
coordenar
c
monitorar todos os aspectos e
setores do evento para que ele
se efetive como planejado. O
mesmo deverá saber de toda a
demanda necessária para o
evento ocorrer da melhor
forma possIvel, desde o
gerenciamento da equipe de
trabalho até a estrutura
utilizada, para eventos de
médio e
grande porte

DIÁRIA
DE 8H

QNT

Valor UNIT(R$)

VALOR
TOTAL

20

R$ 630,00

R$ 12.600,00

100

R$ 385,00

R$ 38.500,00

20

R$ 190,00

R$ 3.800,00

10

R$ 632,00

R$ 6.320,00

Praça Salvador Andrade, s/nº - CEP: 45305-000 - CNPJ nº: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinete.pmem@hotmail.com / Telefone: (75) 3649.2113
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5

6

DECORAÇÃO CIRCUITO FESTA

PESSOAL APOIO
OPERACIONAL

7

PESSOAL DE
APOIO - LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO

8

Pessoal de Apoio
- Segurança
diurno

9

PRODUTOR DE
PALCO

Decoração
Temática
com
enfeites em grande porte, com
motivos dirigidos ao
UNIDADE
tema da festa. (valor por peça)
Profissional capacitado em
apoiar
a
montagem
e
desmontagem
de
eventos,
fazendo
o DIÁRIA
DE 8H
deslocamento de cases de sol
e luz, cenografia, mobiliario,
material
gráfico e diversos
Profissional
capacitado
e
uniformizado para a realização
de serviços de limpeza e DIÁRIA
conservação leve.
Incluso
DE 8H
pano de
chão, vassoura e balde.
Profissional capacitado para
realização
de
segurança
desarmada
diurna, DIÁRIA
uniformizado
e
com
DE 8H
apresentação de nada consta
da Policia
Federal.
Atuar como assistente na
DIÁRIA
montagem
de
Riders
DE 8H

10

R$ 9.402,00

R$ 94.020,00

20

R$ 280,00

R$ 5.600,00

40

R$ 275,00

R$ 11.000,00

12

R$ 380,00

R$ 4.560,00

20

R$ 1.180,00

técnico de sonorização com
input-list,
backline
e
iluminação cênica para
atender a grade artística,
reportar ao Produtor as
questões, prestar suporte
operacional. Verificar a
limpeza do todo o espaço
onde ocorrera o evento,
incluindo
palcos,
camarins,
sanitários,
equipamento
de
sonorização,
iluminação,
área interna e externa
destinada
ao
público
participante,
além
de
contrarregra,
sonoplasta,
técnico em eletricidade e
segurança, organização de
entrada/salda de veículos
responsáveis pela entrega
de
materiais
e
equipamentos
necessários à realização dos
eventos, atividades
afins.
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10

SALGADOS

11

TOLDO 5X5

Salgados variados, fritosou
assados, Bandeja com
100 unidades.
Estrutura
em
aço
galvanizado definidor 04
águas e apoiada em altura
ajustável coberto com lona
branca, translúcida, antimofo, revestida em PVC
poliéster com proteção
contra raios ultravioleta e
vulcanizadas
eletronicamente.
Total

UNIDADE

100

R$ 220,00

R$ 22.000,00

DIÁRIA

60

R$ 300,00

R$ 18.000,00

R$ 240.000,00

Valor Total 240.000,00 ( duzentos e quarenta mil reais)

GERSOM SONORIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, INSCRITO NO CNPJ SOB No 07.537.545/000180 LOCALIZADO AVENIDA BARROS DE ALMEIDA No 591 TERREO CENTRO SANTO ANTONIO DE
JESUS – BAHIA
LOTE 02
UNID
ITEM

QNT

DESCRIÇÃO

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

Nº

1

CAMARIM

Estrutura
tipo
Estande
comparedes
divisórias
em
material tipooctanorme,
coberto com lonatoldo
Diária /m²
piramidalou outro,
pisoelevado
e
forrado
com
carpete,
teto
forrado
ou decorado

12

R$
3.563,16

(2,5mde
altura) portado mesmo
material e comfechadura
compatível
eclimatizado
por ar
condicionado
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2

3

FECHAMENTO
(METALICO)

PALCO TIPOIII

Em estrutura detubos,
perfis e
cantoneiras
e
chapa trapezoidal
zincada,
com
diagonais
de
sustentação
e
Diária /m²
grampo
de
fixação ao solo, com
altura de 2,20m, pintado
em
tinta
alumínio
em
ótimo
estado
de
conservação
Dimensões: 10mde
frente x 8m de
profundidade, Cobertura
de
alumínio
tipobox
truss
030,
em formato 02águas
com lonasleitosa para
aparte
superior etransparente
para fechamentonas
laterais e nofundo, (as
DIÁRIA
lonasdeverão
ter
tratamento antichamas).
Estruturas para PA Fly
medindo 2,00
x
2,00m,
também em box truss,
Piso em
estrutura

100

R$
60,00

R$
6.000,00

8

R$
9.050,00

R$
72.400,00
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4

5

PRATICÁVEL
PALCO

TABLADOS

metálica
ou
alumínio revestido
em
compensado
de
12mm forradoem
carpete
nacor
azul
ou
vermelho,
com01
rampa paraacesso ao
fundodo
palco
revestida compiso
antiderrapante, Altura
mínimado
piso 1,20m;House mix
paramesa de
PA
medindo 3,00 x3,00m
em box
truss
Praticável 2m x1m x 1m.
Tablado em madeira 2m
x 1mcom pés
reguláveis, oualtura
fixa

DIÁRIA

20

R$
180,00

R$
3.600,00

DIÁRIA

20

R$
150,00

R$
3.000,00

R$ 127.800,00

TOTAL
VALOR TOTAL: 127.800,00 ( CENTO E VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

LOTE 03
UNID
Nº

1

ITEM

GERADOR 180KVA

QNT

DESCRIÇÃO
Gerador 180 KVA
silenciado
em
contêiner fechado.
Com
abastecimento de
responsabilidadedo
fornecedor,
funcionando, chave
manual e
25
metros
de
cabo. Técnico à

DIÁRIADE
12H

5

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

R$
3.400,00

R$
17.000,00

Praça Salvador Andrade, s/nº - CEP: 45305-000 - CNPJ nº: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinete.pmem@hotmail.com / Telefone: (75) 3649.2113

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDA5RTCXQTNBMTLFNTA4RK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
20 de Junho de 2022
62 - Ano XIV - Nº 3064

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ: 13.693.379/0001-04

2

GRID DE
ILUMINAÇÁO

3

ILUMINAÇÃO
CÊNICA TIPO 01

disposição
Estrutura de 10 X
8 X 6 m em alumínios
Q30 / Q50 completo,
torres, sapatas, base, DIÁRIA
DE 12H
sleeves,
talhas
e
parafusos.
12 Refletores Par–64;
12 Par led de 3wts;
02 Mine Brut com
02 lâmpadas cada; 01
Mesa de Iluminação,
com
512
canais;
01
Maquinas
de
Fumaça,
750
watts; 01 centralde
energia com01 Rack
digital e01
modulo
disjuntor. Cabos
necessários para
funcionamento de
todos
os
DIÁRIA
equipamentos
interligados com
comandos DMX.Todo
equipamento de
lâmpadas deveraser
içado atravésde
Boxtruss,
fornecido
pelo
CONTRATADO.
As
mascas
e
modelos
dos
equipamentos
deverão estar de
acordo
com o
MAPA DE CENAE
EXIGENCIAS
TÉCNICAS
atração
artística
contratada para o
município,
fornecido com o

5

R$
3.000,00

R$
15.000,00

8

R$
5.450,00

R$
43.600,00
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4

ILUMINAÇÃO
CÊNICA TIPO 02

mínimo 72 horasde
antecedência.
12 RefletoresPar–64; 18
Par led de 3wts; 04
Mine Brut com 04
lâmpadas cada; 01 Mesa
de Iluminação, com
2048
canais
sendo 512 canais por
linha; 02 Máquinas de
Fumaça de 1.500 watts;
01 central de energia
com 01 Rack digital com
12 canais e02 modulo
disjuntor com 12 canais
e
2
spliter;
02
Ventiladores;06 efeitos
moving
spot
575Wt;
08
Efeitos Moving beam,
com
lâmpadas 5R,7R ou
15R;
06
Moving
Led
Wash 10 w; 01 canhão
seguidor
com
lâmpadas
1.200 watts oulâmpada
5R.Cabos
necessários para
funcionamento de todos
os
equipamentos
interligados com
comandos DMX.Todo
equipamento de
lâmpadas deveraser
içado atravésde
Boxtruss,
fornecido pelo
CONTRATADO.

DIÁRIA

8

R$
7.430,00
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5

6

PAINEL LED EMALTA
DEFINIÇÃO

SONORIZAÇÂO 16
SUB GRAVES:

As
mascas
e
modelos
dos
equipamentos deverão
estar deacordo com
oMAPA DE
CENAEEXIGENCIAS
TÉCNICAS
atração
artística
contratada
para o
município,
fornecido com o
mínimo 72 horas de
antecedência
Painel de led alta
definição outdoorPH
07mm
com
brilho acima de2057
lumes,
processamento digital
com
entrada e saldaHDMI,
VGA. 01
computador,
01
processador Led Synk,
02 técnicos para operar
o Painel,
01
Diária /m²
Câmera
HD
de
transmissâo. As marcas
e
modelos
dos
equipamentos devertto
estar deacordo com
oMAPA DE
CENAE
EXIGENC1AS
TÉCNICAS
atração
artística
contratada
para o
município,
fornecido com omlnimo
72 horas
de antecedência.
Serviço de Sonorização
fixa com os seguintes
DIÁRIA
equipamentos PA

4

6

R$
6.090,00

R$
24.360,00

R$
6.600,00

R$
39.600,00
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01: Console 32 canais
digitais. 01 Processador
de frequência
estéreo,08 CaixasDe
Sub Graves com 02 alto
falantes de 18"
cada, 08 Caixas Line
Array com 02 ou 03
vias, Amplificadores
compatíveis parao
sistema.
Monitor 01 Console
de mínimo 32
canais digitaiscom
24 vias
auxiliares, 01
Processador de
frequência estéreo, 01
microfone sem fio, 10
Microfones para
instrumentos
musicais, 10
microfones para
vocal,08 Monitores
para músicos, 10
direct Box, 01
Amplificador para
Guitarra, 01
Amplificador para
Contra Baixo, 01
Amplificador para
Teclado, 02 Side Fdl
com 08 falantes de Sub
graves de 18" , 08
falantes de Médios
Graves 12", 08 Médios
(Agudos/Titânio)cada.
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7
SONORIZAÇÂO32
GRAVES:

Sistema de PA: 01
Console de mixagem
com equalização
paramétrica de52
canais, no
mínimo 24 auxiliares
(mesa digital) contendo
equalizadores,
compressores e gates
em todos os canais, 08
Processadores deEfeito,
01 software de
gerenciamento do
sistema, 01 analisador
com microfone
calibrado; 01 Rack
Drive com 04
processadores
digital com 04
entradas e 08
saídas, 01 DVD
player.32 caixasline
array - 08 linhas com
04
elementos, 24 caixas de
subgrave com 2 alto
falantes de 18" cada,
amplificação
compatível com o
sistema de P.A, 08
talhas
manuais de 1
tonelada cada, com
08 metrosde
elevação, cintas e
acessórios.
Sistema de Monitor:
12 monitores tipo
spot com 01 alto

DIÁRIA

4

R$
11.000,00
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falante de 12" ou 15" +
01 drive, amplificação
compatível com o
sistema de monitor;
Side FillStéreo içado
com 12 caixas array,
amplificação
compatível com o
sistema; 02
Amplificadores de
Guitarra com 02
falantes de
12”, 01
Amplificador de Contra
Baixo mais caixa com
01 falante de 15”e
outra com 04 falantes
de 10”,
02 Subgravess com
falante de18”.
Equipamentos
Diversos: 04 Microfone
sem fio do tipo UR, 40
microfones com fio;
mais 20 microfone
específicos conforme
rider das Atrações. 30
direct box passivo, 08
Direct Box ativo 02
distribuidoresde
antena, baterias para
alimentação dos
equipamentos; 50
pedestais e 30
garras; 01 multicabo
analógico de 64
canais, 10 sub
snakers de 12 canais
cada com

Praça Salvador Andrade, s/nº - CEP: 45305-000 - CNPJ nº: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinete.pmem@hotmail.com / Telefone: (75) 3649.2113

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDA5RTCXQTNBMTLFNTA4RK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
20 de Junho de 2022
68 - Ano XIV - Nº 3064

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ: 13.693.379/0001-04
multipinos; 01 bateria
acústica completa, 01
Estante para Teclado
Sistema de AC: 01
main power trifásico
de 300 ampéres com
chave seletora de
voltagem, 02
distribuidores de
energia trifásicos;
Obs: Sistema com
todos os acessórios
para apresentação de
conjuntos Musicais
em praça pública.
Será necessário todo
o material de
cabeamento para o
funcionamento do
equipamento,
aterramento geral
dos
sistemas e equipe
técnica
R$ 243.000,00

TOTAL

Valor Total: R$ 243.000,00 ( duzentos e quarenta mil reais)

ABSA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EIRELI, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº
15.543.268/0001-47 LOCALIZADO PRAÇA SILVESTRE EVANGELISTA Nº 155 ANDAR 1 BAIRRO CENTRO SANTO
ANTONIO DE JESUS – BAHIA
Lote 04

Nº

1

2

ITEM

DESCRIÇÃO

SANITARIOS
QUIMICOS

SANITÁRIOS
QUÍMICOS
PNE

UNID

Sanitários Standard de fibra ou
plástico com assento, descarga . '
DIÁRIA
papel toalha,
mictório e vasos para dejetos.
Limpeza diária
Sanitário químico portátil incluso
instalação,
manutenção e desinstalação.
Modelo vem com vaso sanitário,
espelho inquebrável de plástico,
porta papel higiênico,
grades de
DIÁRIA
ventilação, teto translúcido, piso
antiderrapante e rebaixado,
corrimão interno de apoio,
sinalização de livre/ocupado e
apoio de objetos. (Banheiro
adaptadopara portador
de
necessidades especiais)

QNT

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

60

R$ 350,00

R$
21.000,00

20

R$ 400,00

R$
8.000,00
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R$
29.000,00

TOTAL
Valor Total : 29.000,00 ( vinte e nove mil reais)

Submeta-se o presente processo licitatório ao Exmo. Prefeito Municipal para que, estando de acordo, proceda a devida
homologação.
Publique-se e cumpra-se.
Elísio Medrado-BA, 15 de junho de 2022
Marcos Antônio Ferreira Pessoa
Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 083/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022-SPR

Contratação de empresa para prestação de serviços, abrangendo organização, produção, execução com montagem e
desmontagem de infraestrutura, apoio logístico necessário para atender a demanda do município, conforme especificado no anexo
I do edital de licitação e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº.
8.666/93.
OBJETO:

HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/2002, acatando o resultado apresentado pelo pregoeiro da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em
epígrafe correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022-SRP, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou
judicial quanto à regularidade do processo, resolve HOMOLOGA o resultado da presente licitação e ratifica a ADJUDICAÇÃO
realizada pelo pregoeiro Oficial do Município, nos termos da Ata lavrada em sessão pública no dia 15/06/2022, dos Lotes a
seguir enumerado, realizada pelo pregoeiro e Equipe Técnica do Pregão. Empresas vencedoras:

CAMILLA NASCIMENTO ANDRADE, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 34.843.620/0001-04 LOCALIZADO RUA
CORONEL JOSE AUGUSTO Nº25 CENTRO VARZEDO – BAHIA
Lote 01
Nº ITEM

DESCRIÇÃO

1

APRESENTADOR

2

BUFFET COMPLETO

3

CARREGADORES

UNID

Profissional capacitado em
interpretar e anuncias falas e DIÁRIA
textos —Sujeito a aprovação
DE 8H
prévia.
Bandeja de salgados diversos
com
50
unidades, Bandeja de frutas
com 3 tipos de fruta, Bandeja
de frios com 03 tipos de frios,
UNIDADE
Bandeja
com
50
pãezinhos
recheados,
30
garrafas de água mineral
500m1, 25 refrigerantes em
lata 350m1, 10
garrafas de isotônico e 10
latas de energético
Contratação
de
pessoal
devidamente identificado pela DIÁRIA
empresa e com itens
DE 8H
de proteção pessoal para
transporte braçal de

QNT

Valor UNIT(R$)

VALOR
TOTAL

20

R$ 630,00

R$ 12.600,00

100

R$ 385,00

R$ 38.500,00

20

R$ 190,00

R$ 3.800,00

instrumentos, equipamentos e
outros. Ocarregador
ficará
à
disposição da produçãodo
evento.
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4

5

6

COORDENADOR
GERAL

DECORAÇÃO CIRCUITO FESTA

PESSOAL APOIO
OPERACIONAL

7

PESSOAL DE
APOIO - LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO

8

Pessoal de Apoio
- Segurança
diurno

9

PRODUTOR DE
PALCO

O Coordenador Geral tem a
função
de
coordenar
c
monitorar todos os aspectos e
setores do evento para que ele
se efetive como planejado. O
mesmo deverá saber de toda a
demanda necessária para o DIÁRIA
DE 8H
evento ocorrer da melhor
forma possIvel, desde o
gerenciamento da equipe de
trabalho até a estrutura
utilizada, para eventos de
médio e
grande porte
Decoração
Temática
com
enfeites em grande porte, com
motivos dirigidos ao
UNIDADE
tema da festa. (valor por peça)
Profissional capacitado em
apoiar
a
montagem
e
desmontagem
de
eventos,
fazendo
o DIÁRIA
DE 8H
deslocamento de cases de sol
e luz, cenografia, mobiliario,
material
gráfico e diversos
Profissional
capacitado
e
uniformizado para a realização
de serviços de limpeza e DIÁRIA
conservação leve.
Incluso
DE 8H
pano de
chão, vassoura e balde.
Profissional capacitado para
realização
de
segurança
desarmada
diurna, DIÁRIA
uniformizado
e
com
DE 8H
apresentação de nada consta
da Policia
Federal.
Atuar como assistente na
DIÁRIA
montagem
de
Riders
DE 8H

10

R$ 632,00

R$ 6.320,00

10

R$ 9.402,00

R$ 94.020,00

20

R$ 280,00

R$ 5.600,00

40

R$ 275,00

R$ 11.000,00

12

R$ 380,00

R$ 4.560,00

20

R$ 1.180,00
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técnico de sonorização com
input-list,
backline
e
iluminação cênica para
atender a grade artística,
reportar ao Produtor as
questões, prestar suporte
operacional. Verificar a
limpeza do todo o espaço
onde ocorrera o evento,
incluindo
palcos,
camarins,
sanitários,
equipamento
de
sonorização,
iluminação,
área interna e externa
destinada
ao
público
participante,
além
de
contrarregra,
sonoplasta,
técnico em eletricidade e
segurança, organização de
entrada/salda de veículos
responsáveis pela entrega
de
materiais
e
equipamentos
necessários à realização dos
eventos, atividades
afins.

10

SALGADOS

11

TOLDO 5X5

Salgados variados, fritosou
assados, Bandeja com
100 unidades.
Estrutura
em
aço
galvanizado definidor 04
águas e apoiada em altura
ajustável coberto com lona
branca, translúcida, antimofo, revestida em PVC
poliéster com proteção
contra raios ultravioleta e
vulcanizadas
eletronicamente.
Total

UNIDADE

100

R$ 220,00

R$ 22.000,00

DIÁRIA

60

R$ 300,00

R$ 18.000,00

R$ 240.000,00

Valor Total 240.000,00 ( duzentos e quarenta mil reais)

GERSOM SONORIZAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, INSCRITO NO CNPJ SOB No 07.537.545/000180 LOCALIZADO AVENIDA BARROS DE ALMEIDA No 591 TERREO CENTRO SANTO ANTONIO DE
JESUS – BAHIA
LOTE 02
UNID
ITEM

DESCRIÇÃO

QNT

VALOR
UNT

Nº
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1

2

3

CAMARIM

Estrutura
tipo
Estande
comparedes
divisórias
em
material tipooctanorme,
coberto com lonatoldo
Diária /m²
piramidalou outro,
pisoelevado
e
forrado
com
carpete,
teto
forrado
ou decorado

(2,5mde
altura) portado mesmo
material e comfechadura
compatível
eclimatizado
por ar
condicionado
Em estrutura detubos,
perfis e
cantoneiras
e
chapa trapezoidal
zincada,
com
diagonais
de
sustentação
e
FECHAMENTO
Diária /m²
grampo
de
(METALICO)
fixação ao solo, com
altura de 2,20m, pintado
em
tinta
alumínio
em
ótimo
estado
de
conservação
Dimensões: 10mde
frente x 8m de
profundidade, Cobertura
de
alumínio
tipobox
truss
030,
em formato 02águas
com lonasleitosa para
aparte
superior etransparente
para fechamentonas
PALCO TIPOIII
laterais e nofundo, (as
DIÁRIA
lonasdeverão
ter
tratamento antichamas).
Estruturas para PA Fly
medindo 2,00
x
2,00m,
também em box truss,
Piso em
estrutura

12

R$
3.563,16

R$
42.758,00

100

R$
60,00

R$
6.000,00

8

R$
9.050,00

R$
72.400,00
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4

5

PRATICÁVEL
PALCO

TABLADOS

metálica
ou
alumínio revestido
em
compensado
de
12mm forradoem
carpete
nacor
azul
ou
vermelho,
com01
rampa paraacesso ao
fundodo
palco
revestida compiso
antiderrapante, Altura
mínimado
piso 1,20m;House mix
paramesa de
PA
medindo 3,00 x3,00m
em box
truss
Praticável 2m x1m x 1m.
Tablado em madeira 2m
x 1mcom pés
reguláveis, oualtura
fixa

DIÁRIA

20

R$
180,00

R$
3.600,00

DIÁRIA

20

R$
150,00

R$
3.000,00

R$ 127.800,00

TOTAL
VALOR TOTAL: 127.800,00 ( CENTO E VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

LOTE 03
UNID
Nº

1

ITEM

GERADOR 180KVA

QNT

DESCRIÇÃO
Gerador 180 KVA
silenciado
em
contêiner fechado.
Com
abastecimento de
responsabilidadedo
fornecedor,
funcionando, chave
manual e
25
metros
de
cabo. Técnico à

DIÁRIADE
12H

5

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

R$
3.400,00

R$
17.000,00
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2

GRID DE
ILUMINAÇÁO

3

ILUMINAÇÃO
CÊNICA TIPO 01

disposição
Estrutura de 10 X
8 X 6 m em alumínios
Q30 / Q50 completo,
torres, sapatas, base, DIÁRIA
DE 12H
sleeves,
talhas
e
parafusos.
12 Refletores Par–64;
12 Par led de 3wts;
02 Mine Brut com
02 lâmpadas cada; 01
Mesa de Iluminação,
com
512
canais;
01
Maquinas
de
Fumaça,
750
watts; 01 centralde
energia com01 Rack
digital e01
modulo
disjuntor. Cabos
necessários para
funcionamento de
todos
os
DIÁRIA
equipamentos
interligados com
comandos DMX.Todo
equipamento de
lâmpadas deveraser
içado atravésde
Boxtruss,
fornecido
pelo
CONTRATADO.
As
mascas
e
modelos
dos
equipamentos
deverão estar de
acordo
com o
MAPA DE CENAE
EXIGENCIAS
TÉCNICAS
atração
artística
contratada para o
município,
fornecido com o

5

R$
3.000,00

R$
15.000,00

8

R$
5.450,00

R$
43.600,00
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4

ILUMINAÇÃO
CÊNICA TIPO 02

mínimo 72 horasde
antecedência.
12 RefletoresPar–64; 18
Par led de 3wts; 04
Mine Brut com 04
lâmpadas cada; 01 Mesa
de Iluminação, com
2048
canais
sendo 512 canais por
linha; 02 Máquinas de
Fumaça de 1.500 watts;
01 central de energia
com 01 Rack digital com
12 canais e02 modulo
disjuntor com 12 canais
e
2
spliter;
02
Ventiladores;06 efeitos
moving
spot
575Wt;
08
Efeitos Moving beam,
com
lâmpadas 5R,7R ou
15R;
06
Moving
Led
Wash 10 w; 01 canhão
seguidor
com
lâmpadas
1.200 watts oulâmpada
5R.Cabos
necessários para
funcionamento de todos
os
equipamentos
interligados com
comandos DMX.Todo
equipamento de
lâmpadas deveraser
içado atravésde
Boxtruss,
fornecido pelo
CONTRATADO.

DIÁRIA

8

R$
7.430,00

Praça Salvador Andrade, s/nº - CEP: 45305-000 - CNPJ nº: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinete.pmem@hotmail.com / Telefone: (75) 3649.2113

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDA5RTCXQTNBMTLFNTA4RK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$
59.440,00

Segunda-feira
20 de Junho de 2022
77 - Ano XIV - Nº 3064

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ: 13.693.379/0001-04

5

6

PAINEL LED EMALTA
DEFINIÇÃO

SONORIZAÇÂO 16
SUB GRAVES:

As
mascas
e
modelos
dos
equipamentos deverão
estar deacordo com
oMAPA DE
CENAEEXIGENCIAS
TÉCNICAS
atração
artística
contratada
para o
município,
fornecido com o
mínimo 72 horas de
antecedência
Painel de led alta
definição outdoorPH
07mm
com
brilho acima de2057
lumes,
processamento digital
com
entrada e saldaHDMI,
VGA. 01
computador,
01
processador Led Synk,
02 técnicos para operar
o Painel,
01
Diária /m²
Câmera
HD
de
transmissâo. As marcas
e
modelos
dos
equipamentos devertto
estar deacordo com
oMAPA DE
CENAE
EXIGENC1AS
TÉCNICAS
atração
artística
contratada
para o
município,
fornecido com omlnimo
72 horas
de antecedência.
Serviço de Sonorização
fixa com os seguintes
DIÁRIA
equipamentos PA

4

6

R$
6.090,00

R$
24.360,00

R$
6.600,00

R$
39.600,00
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01: Console 32 canais
digitais. 01 Processador
de frequência
estéreo,08 CaixasDe
Sub Graves com 02 alto
falantes de 18"
cada, 08 Caixas Line
Array com 02 ou 03
vias, Amplificadores
compatíveis parao
sistema.
Monitor 01 Console
de mínimo 32
canais digitaiscom
24 vias
auxiliares, 01
Processador de
frequência estéreo, 01
microfone sem fio, 10
Microfones para
instrumentos
musicais, 10
microfones para
vocal,08 Monitores
para músicos, 10
direct Box, 01
Amplificador para
Guitarra, 01
Amplificador para
Contra Baixo, 01
Amplificador para
Teclado, 02 Side Fdl
com 08 falantes de Sub
graves de 18" , 08
falantes de Médios
Graves 12", 08 Médios
(Agudos/Titânio)cada.
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7
SONORIZAÇÂO32
GRAVES:

Sistema de PA: 01
Console de mixagem
com equalização
paramétrica de52
canais, no
mínimo 24 auxiliares
(mesa digital) contendo
equalizadores,
compressores e gates
em todos os canais, 08
Processadores deEfeito,
01 software de
gerenciamento do
sistema, 01 analisador
com microfone
calibrado; 01 Rack
Drive com 04
processadores
digital com 04
entradas e 08
saídas, 01 DVD
player.32 caixasline
array - 08 linhas com
04
elementos, 24 caixas de
subgrave com 2 alto
falantes de 18" cada,
amplificação
compatível com o
sistema de P.A, 08
talhas
manuais de 1
tonelada cada, com
08 metrosde
elevação, cintas e
acessórios.
Sistema de Monitor:
12 monitores tipo
spot com 01 alto

DIÁRIA

4

R$
11.000,00
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falante de 12" ou 15" +
01 drive, amplificação
compatível com o
sistema de monitor;
Side FillStéreo içado
com 12 caixas array,
amplificação
compatível com o
sistema; 02
Amplificadores de
Guitarra com 02
falantes de
12”, 01
Amplificador de Contra
Baixo mais caixa com
01 falante de 15”e
outra com 04 falantes
de 10”,
02 Subgravess com
falante de18”.
Equipamentos
Diversos: 04 Microfone
sem fio do tipo UR, 40
microfones com fio;
mais 20 microfone
específicos conforme
rider das Atrações. 30
direct box passivo, 08
Direct Box ativo 02
distribuidoresde
antena, baterias para
alimentação dos
equipamentos; 50
pedestais e 30
garras; 01 multicabo
analógico de 64
canais, 10 sub
snakers de 12 canais
cada com
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multipinos; 01 bateria
acústica completa, 01
Estante para Teclado
Sistema de AC: 01
main power trifásico
de 300 ampéres com
chave seletora de
voltagem, 02
distribuidores de
energia trifásicos;
Obs: Sistema com
todos os acessórios
para apresentação de
conjuntos Musicais
em praça pública.
Será necessário todo
o material de
cabeamento para o
funcionamento do
equipamento,
aterramento geral
dos
sistemas e equipe
técnica
R$ 243.000,00

TOTAL

Valor Total: R$ 243.000,00 ( duzentos e quarenta mil reais)

ABSA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EIRELI, INSCRITO NO CNPJ SOB
Nº 15.543.268/0001-47 LOCALIZADO PRAÇA SILVESTRE EVANGELISTA Nº 155 ANDAR 1 BAIRRO CENTRO
SANTO ANTONIO DE JESUS – BAHIA
Lote 04

Nº

1

ITEM

DESCRIÇÃO

SANITARIOS
QUIMICOS

UNID

Sanitários Standard de fibra ou
plástico com assento, descarga . '
DIÁRIA
papel toalha,
mictório e vasos para dejetos.
Limpeza diária

QNT

60

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

R$ 350,00
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2

SANITÁRIOS
QUÍMICOS
PNE

Sanitário químico portátil incluso
instalação,
manutenção e desinstalação.
Modelo vem com vaso sanitário,
espelho inquebrável de plástico,
porta papel higiênico,
grades de
DIÁRIA
ventilação, teto translúcido, piso
antiderrapante e rebaixado,
corrimão interno de apoio,
sinalização de livre/ocupado e
apoio de objetos. (Banheiro
adaptadopara portador
de
necessidades especiais)

20

R$
8.000,00

R$ 400,00

TOTAL
Valor Total : 29.000,00 ( vinte e nove mil reais)

R$ 29.000,00

Fica convocado o adjudicatário do (s) lote (s) desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal,
para assinar o contrato/Ata de Registros no prazo de até 05(cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Elísio Medrado, 15 de Junho de 2022
Linsmar Moura Bittencourt Santos
Prefeito Municipal
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O pregoeiro Oficial do Município de Elísio Medrado, Sr. Marcos Antônio Ferreira Pessoa, nomeado
através do Decreto Nº.009/2022 de 03 de Fevereiro de 2022, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento no art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022.-SRP, para Seleção de propostas
destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual de para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de material Odontológico., na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços. Empresas vencedoras conforme
quadros abaixo:

Procimed Comercio Atacadista Produtos Hospitalares E Odontológicos Ltda,
portador do CNPJ: 33.961.969/0001-88, estabelecida na Av. Elmo Serejo Farias 1486,
LOJA 3, cia II, CEP: 43700-000, Simões Filho – BA, para os seguintes itens:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DESCRIÇÃO
Ionomero de Vidro
Anestesico Lidocaina
Algodão Rolete Dental
Sugador Odontológico
Anestesico Odontológico
tópico
Lamina de Bisturi Nº15
Fio de Nylon 3.0
Fio de Nylon 4.0
Escova Odontológica de
Robinson
Broca de Polimento
Broca de Baixa Rotação
Carbide
Fotopolimerizador
Adesivo odontológico
Acido Fosfórico

UF

QTD

UNIDADES

30

CAIXAS

100

PACOTES

100

PACOTES

200

UNIDADES

50

CAIXAS

30

CAIXAS

120

CAIXAS

120

UNIDADES

100

UNIDADES

100

UNIDADES

100

UNIDADES

10

UNIDADES

100

UNIDADES

100

VL. UNT
R$
19,00
R$
121,00
R$
4,70
R$
8,43
R$
7,69
R$
35,12
R$
37,90
R$
41,13
R$
3,00
R$
4,47
R$
11,47
R$
825,00
R$
16,00
R$
2,28

VL. TOTAL
R$

570,00

R$ 12.100,00

MARCA
MAQUIRA
DLA

R$

470,00

FAROL

R$

1.686,00

R$

384,50

R$

1.053,60

MEDIX

R$

4.548,00

PROCARE

R$

4.935,60 PROCARE

MAXCLEAN
DFL

R$

300,00

PREVEN

R$

447,00

MICRODONT

R$

1.147,00

MICRODONT

R$

8.250,00

SCHUSTER

R$

1.600,00

MAQUIRA

R$

228,00
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Restaurador Provisório

R$
14,00
Pasta Profilatica
R$
UNIDADES 50
8,82
Touca Sanfonada
R$
PACOTES
50
21,33
Agulha Odontológica
R$
CAIXAS
50
30G Curta
35,29
Broca Esférica 1012
R$
UNIDADES 100
3,40
Broca Esférica 1014
R$
UNIDADES 100
3,40
Resina A3
R$
UNIDADES 100
21,60
Escova Dental Infantil
R$
UNIDADES 2000
0,57
Escova Dental Adulto
R$
UNIDADES 1000
0,75
Creme Dental Com Flúor
R$
UNIDADES 1000
1,20
Kit Clínico Odontológico
R$
KITS
50
51,08
BANDEJAS CLÍNICA DE
R$
UNIDADES 50
AÇO INOX
39,91
Tesoura Instrumental
R$
UNIDADES 40
Aço Inoxidável
21,00
TOTAL
UNIDADES

30

R$

420,00

IODONTOSUL

R$

441,00

IODONTOSUL

R$

1.066,50

BELIFE

R$

1.764,50

BESTCARE

R$

340,00

MICRODONT

R$

340,00

MICRODONT

R$

2.160,00

FGM

R$

1.140,00

MEDFIO

R$

750,00

MEDFIO

R$

1.200,00

FREEDENT

R$

2.554,00

ABC

R$

1.995,50

FAMI

R$

840,00

SAME

R$ 52.731,20

Elísio Medrado-BA, 07 de Junho de 2022

Marcos Antônio Ferreira Pessoa
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2022.-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 074/2022
OBJETO: Seleção de propostas destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual de
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de
material Odontológico., na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.

HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, acatando o resultado apresentado pelo pregoeiro

da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N° 024/2022.-SRP, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de
ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da
presente licitação para a empresa:

Procimed Comercio Atacadista Produtos Hospitalares E Odontológicos Ltda,
portador do CNPJ: 33.961.969/0001-88, estabelecida na Av. Elmo Serejo Farias 1486,
LOJA 3, cia II, CEP: 43700-000, Simões Filho – BA, para os seguintes itens:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DESCRIÇÃO
Ionomero de Vidro

UF

QTD

VL. UNT
VL. TOTAL
MARCA
R$
UNIDADES 30
R$
570,00
MAQUIRA
19,00
Anestesico Lidocaina
R$
CAIXAS
100
R$ 12.100,00
DLA
121,00
Algodão Rolete Dental
R$
PACOTES 100
R$
470,00
FAROL
4,70
Sugador Odontológico
R$
PACOTES 200
R$ 1.686,00
MAXCLEAN
8,43
Anestesico Odontológico
R$
UNIDADES 50
R$
384,50
DFL
tópico
7,69
Lamina de Bisturi Nº15
R$
CAIXAS
30
R$ 1.053,60
MEDIX
35,12
Fio de Nylon 3.0
R$
CAIXAS
120
R$ 4.548,00
PROCARE
37,90
Fio de Nylon 4.0
R$
CAIXAS
120
R$ 4.935,60 PROCARE
41,13
Escova Odontológica de
R$
UNIDADES 100
R$
300,00
PREVEN
Robinson
3,00
Broca de Polimento
R$
UNIDADES 100
R$
447,00
MICRODONT
4,47
Broca de Baixa Rotação
R$
UNIDADES 100
R$ 1.147,00
MICRODONT
Carbide
11,47
Fotopolimerizador
R$
UNIDADES 10
R$ 8.250,00
SCHUSTER
825,00
Adesivo odontológico
R$
UNIDADES 100
R$ 1.600,00
MAQUIRA
16,00
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Acido Fosfórico

R$
2,28
Restaurador Provisório
R$
UNIDADES 30
14,00
Pasta Profilatica
R$
UNIDADES 50
8,82
Touca Sanfonada
R$
PACOTES
50
21,33
Agulha Odontológica
R$
CAIXAS
50
30G Curta
35,29
Broca Esférica 1012
R$
UNIDADES 100
3,40
Broca Esférica 1014
R$
UNIDADES 100
3,40
Resina A3
R$
UNIDADES 100
21,60
Escova Dental Infantil
R$
UNIDADES 2000
0,57
Escova Dental Adulto
R$
UNIDADES 1000
0,75
Creme Dental Com Flúor
R$
UNIDADES 1000
1,20
Kit Clínico Odontológico
R$
KITS
50
51,08
BANDEJAS CLÍNICA DE
R$
UNIDADES 50
AÇO INOX
39,91
Tesoura Instrumental
R$
UNIDADES 40
Aço Inoxidável
21,00
TOTAL
UNIDADES

100

R$

228,00

IODONTOSUL

R$

420,00

IODONTOSUL

R$

441,00

IODONTOSUL

R$

1.066,50

BELIFE

R$

1.764,50

BESTCARE

R$

340,00

MICRODONT

R$

340,00

MICRODONT

R$

2.160,00

FGM

R$

1.140,00

MEDFIO

R$

750,00

MEDFIO

R$

1.200,00

FREEDENT

R$

2.554,00

ABC

R$

1.995,50

FAMI

R$

840,00

SAME

R$ 52.731,20

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura
Municipal, para assinar ata de registro de preço, no prazo de até 02 (dois) dias, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Elísio Medrado, 07 de Junho de 2022

Linsmar Moura Bittencourt Santos
Prefeito Municipal
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