
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF SOB N.o 14.105191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

•

ATA DE:REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 05712017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N,o 029/2017
SISTEMA: REGISTRO DE PREÇOS
DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA: 19/06/2017
HORARIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 07:00hs (local)
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

PARTICIPANTES:

1 - Empresa: Nelson de Souza Cruz EPP CNPJ' 14,682.975/0001-51.

2 - Empresa: Evanilson Barbosa Nascimento - ME CNPJ' 10.652.799/0001-54

3 - Empresa: Poont Digital Ltda - ME CNPJ' 08.895.017/0001-66.

HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO: Foram credenciadas e habilitadas as seguintes empresas

1 - Empresa: Evanilson Barbosa Nascimento ME CNPJ: 10.652.799/0001-54

2 - Empresa: Polnt Digital Ltda - ME CNPJ: 08.895.01710001-66.

Ao(s) 19 (dezenove) dias do mês de Junho do ano de 2017 (DOISmil e Dezessete), às 07hs15 (sete horas e
qumze minutos), na Sala das Sessões de Licitações da Prefeitura MUnicipal de Riacho de Santana. através da
Preqoeira t.uiza Franciele Guedes GUimarães e respectiva equipe de apoio designada pelo Decreto nO
12/2017 fOI realizado o certame a fim de receber interessados no certame ateniense ao Pregão Presencial do
Registro de Preços n.o 029/2017, objetrvando o Prestação de serviços de Impressão, produção, sinalização
destinados à comunicação visual como plotters digitais e de recorte. banners, faixas adeSIVOS,brindes.
Impressão ott-set e digitai de grandes formatos e de peças Institucionais como postais, placas, folders, fthpetas,
folhetos, flyers, cartazes, certificados, crachás. catálogos revistas, livros. totens, convites e cartilhas, pelo
período de 12 (doze) meses, em atendimento à demanda da secretarias rnurucipars de Riacho de Santana
pelo critério de menor preço

Efetuado o pregào constatou-se ais) empresats) vencedores para c qual se registra cor-torrne crscnrnmado
abaixo:

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a Prefertura MuniCipal de Riacho de Santana
pessoa Jurídica de direito público interno, Inscrita no CNPJ sob nO 14106.192/0001-60 com sede na Praça
Monsenhor Tobias, n? 321, centro, nesta Cidade de Riacho de Santana - Barua. representada pelo Prefsltu
MuniCipal, Alan Antôruo Vieira, portador da Cédula de Identidade, RG n° 2645556 -SSP/BA e mscnto no
CPF/MF 0° 365388.765-87. residente e dormcmado nesta cidade de Riacho de Santana-BA e, de outro lado,
ais) empresa(s)

Evanilson Barbosa Nascimento, Inscrita no CNPJ: nO 10.652.799/001-54, com sede à Rua Otavio
Maogabelra. s/n, Térreo, Bairro Castelo Branco, na Cidade de Riacho de Santana, Estado da Barua, CEP
46470-000, representada pelo Sr Evamlson Barbosa Nascimento. CPF n? 975.325.925-53 residente e
dorrucdraoo a Rua Otavro Manqabeira. sln. Terreo, Bairro Castelo Branco, na Cidade de Riacho de Santana,
Estado da Bahia.

Pornt Digital Ltda - ME, Inscrita no CNPJ nO08.895.01710001-66, com sede à Rua A, nO 52. Bairro Brasil, na
Cidade de V,tÓII8 da Conquista, Estado da Bahia, CEP 45001-595, representada pelo Sr vrrucrus Oliveira
Nascunento CPF n° O~2854 515-39. residentee oormcmaoo a Avenida Frer OenJafTlinl na 1120 Bairro Brasil
lia Cidadede Vitoria da Conquista Estado da Batua.

EVANILSON BARBOSA NASCtMENTO

Rua 0IéYI0 -.g-.. 315 - c..1IoIo1lnonc:o
LCEP: 46.410.000 - Riacho do Sanlanll- BA._!

08.895.017/0001-66 .,
POINT DIGITAllTDA - ME
RlI~A, no! G2.IDISIll.Aeloporlo), 8 Br;JSlI /

CEP 45 051 - 595
1. V,tÓ"fI da Ca'llllIlS1<'1 8.ahI3..J

1.12~
f:jO_652_799/0001-54'



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF SOB N.o14.105.191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS. 321. CENTRO. RIACHO DE SANTANA-BA

LOTEI, -------~---_. -, -- --_" -- " ---_- ,,-------------- --- -- ----
--------- -------,-,

!Emp .... Proposta Rodada de Lances Verbais
---

LANCE1 LANCE2 LANCE3 LANCE4 LANCE5
,

I

NELSONDE SOUZA CRUZ ME 362.102.85 354.897.00 347,834.00 Declinou I

EVANILSONBARBOSA NASCIMENTOME 371 077.00 358.481.00 351.348.00
i~:~:.oIV'~~d~~- --------f----- ," _" -- ",,_, --------- ----- "

POINTDIGITALLTOA- ME 406.425.00 Declinou j'------- -- ---~-~- ..- -- - -

LOTE II

---~
Rodada de Lances Verbais

Proposta "'1
LANCE 1 : LANCE2 LANCE3 LANCE4 LANCE5 '

~N:cE=LS-:-::O:cN:cD:-:E:cS=O=UZA=---C=R=U=Z=M=E=------1::2c-:4--=.6=99=.5O:::-i--=1=20=.9::9::5_::.~=OT~,-=1.~!~~.OO , 116.227.00 ' 113.9~'!~_!!1.1147.0~

EVANILSONBARBOSA NASCIMENTOME 130640.00 122.217.00 Declinou1-===----------- . ---,-_----"",__L .. -- ·f-- --_, ---- --t-----------'--,
~PO-I-N-T-D--IG--IT_A__L-L-T-D-A---M-E------~~-~OO.~ ~:_3_.4_5~~~~_;_1_1_9!~5!_01,"1'-!.17,-,.4~0'-!.1",.o,,-OL:115.065.".0,",0~i_--,1_~12~.~77,-,5",,0,,-0I

--------- """ -- ,- ",-------- - ------------ -----,,------,--, ,,,--,,-1
LOTE II I--- ,-,--- -,-----,,---------- ----------!

Empresa

1-------------,------------- ,,--- -,,-------
Rodada de Lances Verbais

Empresa

Rodada de Lances Verbais

1------------ -",,---, LOTE II

r------------------_
, WTEIIL--- __, __

I- -"---------i

Empresa Proposta
Rodada de Lances Verbais

L~~~Ei6J:~ANCE 17 ]_LÁNcE18 LANC"~~!_=~ÃNc~20~

80.0OQ,00~_r5,000.00: 73.507.00 12044.00 : 70.610.00
i_________ ----- .. .I. ---1'-- - - --,-- ..---

84,150.001 79,200.00 I 74_25_~.OO 7_1 323,00

,
, NELSONDE SOUZACRUZME , 124.699.50

1f
'10 .652. 799/0001-541

--- --------- -----t- -----
I EVANILSONBARBOSA NASCIMENTOME I 130.640,00
~- - m< - -- - - 1 --

i POINTDIGITALLTDA· ME 140.800,00

,----- -----------LOTE II

--------

EVANILSON BARBOSA NASCIMENTO

Ruo OtavIo ~ 315 -eu.1oBroncoLCEP:46.470.000 - _ de San__ B";_ ,

'·08,895_017/0001-66'
POINT OIGITALlTOA - ME
Rua A, n' 52. (Desm Aertlplf1o),8 Br3111

CEP45 051 - 595
, VttôriA na Cnf1nu.stg,· 8atlta_1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF SOB N o 14.105.191/0001-60

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS. 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

- Rodada de Lances Verbais ~
Proposta I I

LANCE 21 LANCE 2_2._LANCE 231 LANCE 24 I ...LAN~~

NELSON DE SOUZA C~U::~::_~::E::--_-_-_-_-_-_ ti ::12::4.-::~::-99:-:,50~_-.6-9-.2-05-,.0-_O-:!-.•-6~-.0-0-O,º_I!'..!º,OOO,OO~_55.000,00 I 50.000,00 .

EVANILSON BARBOSA NASCIMENTO ME : 130640,00: ,f----------- ' .., I
POINT DIGITAL LTOA - ME 140.800.0O___!9.904~~~~~,Oº- .. 64.350,00 I 59.400,00

Empresa

, -- - -- -- -

I
LOTEI!- ------_.. -_._----- .. - ----- ._- .-

Rodada de Lances Verbais
Empresa Proposta

LANCE 26 LANCE 27J LANCE 28 LANCE 29 [ LANCE 30
INELSON DE SOUZA CRUZ ME 124.699,50 t-~?'ºOO,OO _..40.00~,oçJ ~~~~edor8 _ I ,1-------- ___ ------ -- .._--- ,
[ EVANILSON BARBOSA NASCIMENTO_ME

I POINT OIG~~~_L_TO_A_._M_E _

.__ .. ------j 'Rodada de Lances Verbais
I Empresa Proposta

LANCE6 I LANCE:'- LANcE-ã]"L:ANCE-9-r
...

NELSON DE SOUZA CRUZ ME 19.800,00 19.405.00 , 19.019,00 18.641,00 ! 18.270,00 I Von_ .. r------ .-- ---- t - - ---y---- ---
EVANILSON BARBOSA NASCIMENTO ME I 20.240,00 19602,00 19211,00 , 18.329.00 : 18.454,00 I o.1------... --..-.-----. - ... .-- -- - ------- - 1----- ----->-POINT DIGITAL LTOA· ME 22.000,00 Declinou~------ ------, - .._- --- .- ----- .- - - ------(

LOTE IV
•

~9
clinou .

Evanllson Barbosa Nascimento, inscrita no CNPJ: nO 10.652.799/001-54.

I -_ •. ----.-- - LOTE I .----------- ----------1
I ITEM ! _~~SORIÇAo DOS _~ERV!C;;~~_ L UF _ ~QÜANT.T-PR:::.':_-=Ç-=.q_:-::U-::.N:::IT::-,-'l-_--::P:::R=E:::Ç:::o-=:r-=O=TAL-:-:--1

Adesivo em vinil CI Impressão clgltal
I alta resolução. acabamenio em M2 310 R$ 46,40 i
recortees ecral, 't

2 AdesivoemvinilCT"Tlpressêodigitaii M' ;;-T-;;--~~'~;-
altaresoluão , ' I

3 61g H~nd Impressão dlgltãTaltaI M;- --~~--- ..R$ ..- 8 63 I
'--_-I.resoluçaoem~_____ _.... _. _. i '.

Cavaletedupla face de Sinalização 1
em pernlde metalon 20x30 i I

4 I chapa#18revestidoem Chapade: M2 145 R$ 97,44 R$ 14.128,80IZinCO e aplicaçãode adeSIVO com:
l nnpressâo digitai alta resoluçãoe I I :;;-; ~

.' ··----i-~:~:ri~~~O:~:~~~~ral aeteíh'a-~--" ~-------t-.- t=-
• i 5 zinco ondulada projeta em pe~~L M2 • 130 I R$- ·-~02.07 I R$ -;·~269.10

10.65~.799::j:::_:~OOX50'-2~~co~_ ... _.J "-08.;9~.01;~OO~~-66"i---7---;'12

~

, I'OINT DIGITAL LTDA - ME p,~\
EVANILSONBARBOSANASCIMENTO' Ti R",,. n' 52.(III'" AI,,,,,,'.'.8 8".,

1/)Ij>1"'~J/" C,V c CEP45 OSI . 585
RuaOtévloMangabelre.315·C. ... tol"nao I Vitoria 11.:1Cllnlluista ~ Bahl~.....J

LCEP: 48.A7~. - do _Llna· I":.J

R$ 14384.00 I

1_6075.5~ IR$

R$ 4.660,20 ,



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADODABAHIA

CNPJ/MFSOBN.· 14.105.191/0001-60
PRAÇAMONSENHORTOBIAS,321,CENTRO,RIACHODESANTANA·BA

encaixes móveis com parafusos e I
o I

! olnturaemmartelado. I I
Estruturaem perfil tubular de 2" pol.

o

6 Chapa#18 e revesnmantoem ferro M'
I

125 I R$ 69,60 R$ 8.700,00
roliçoparaapoiode lona com llhós.
Faixas em lona 440g cl impressão I

,
7 M' 690 R$ 46,40 R$ 32.016,00 Idigitalalta resolução. I ____ o ___ .. !
8 Faixas em lona adesivada VInil M2 300 R$ 15,78 R$ 473400recorteeletrõnico ____ - __ 1_,,- . -,- _. -- -_--.- .

Impressãodigitai em papel de out- o

9 UN , 37 R$ 139,20 R$ 5.150,40door (9,00m comp.X 3,00m larg.)
,

-- -_._--- ..._- ---_.-~.----- ---
lO Locaçãoespaço pubhcrtáno de out- OlARIA 40 , R$ 185,60 R$ 7.424,00

door (9,00m comp.X 3,00m larg~ ._-- I
i

Pamel em perfil de metalon 15x15 !
11 chapa#18com Impressãodigitalalta, M' 260 RS 90.94 R$ 23.644.40resolução e acabamento em i

, cantoneirade alurn íruo. ! I,-- 1-"""-'-- -------.-- .--- ---- ..--.--1----- .. " " - _. __ ._.. -_ .I • •[Paínel em perfil de melalon 20x20
chapa#18com Impressãodigitai alta,
resolução e acabamento em
cantoneirade alurnlmo

M' RS135 RS 12.528,0012 92,80

Placa em perfil 20x30 chapa#18i
revestida em chapa de ZinCO e 'I

15 aplioação de adeSIVO com M'
impressão digItai alta resolução e

f---- _verl}l?_a_\!tomotlv9.:__ __
Placa tubular de 1" pai Com
estrutura interna em perfil de

16 metalOn de 20x20 chapa#18 c/ M'
Impressão digitai alta resolução e:
llurrunaçâo proporcionai em i
refletoresde led

... Piãca tubular--de - 2" 'pó," Com
estrutura Interna sm perfil de
metalon de 20x30 chapa#18 c! M'
Impressão dIgItai alta resoluçãoe 410 j R$
Iluminação proporcionai em I
refletoresde Isd. I I

,VALORTOTAL R$ 344.356,O·Õ{Trezéntose quarenta"'êqüatrõ mlletrezentos""" - - - .._. ----iI
I cinquenta e seis reais). _ _ i R$ 344.356,00 I

Placa cJ Impressão dIgItai alta IIresolução produzida em perftl de I
13 Imetalon 20x30 chapa#18,:

: acabamento em cantoneira de
alumfnfo i
Placa cJ impressão digItai alta, ---- -1--"·....
resolução produzida em perfil de í

14 melalon 30x50 chapa#18, cI borda I M<
alta revelo visual externo e I
Iluminaçãoproporcionalem led. i

M' I R$ 92,80 R$ 37584,00405

R$305 116.00 , R$ 35.380.00

j R$-----t-Ro
111,36 ~235 26.169,60

j
I

175 R$ 125,28 I R$ 21.924,00
,

i
1--·
I

162.40 R$ 66584,00

EVANILSON BARBOSA NASCIMENTO
Ruo ()tjvIo Ma~ 315· ~ 11"'"110
~EP: 46.017~·_ do __ oll":.J

líJjj b..J_ ",'C'~~DO"'RV1çD~_

I:j0.652.799/0001-54'

... P_REÇO_~~.!:___ _f'.~~~OT~T AL___j

.:,08,895.017/0001-66" -> 4i 12
POINT DIGITAL LTDA- ME v:.\Rua A n' 52. (OesII1.AIJ_er10), B. Bras-I

CEr.45,05\ - 696
L V,toroa da ConquISta - Bah,a,J V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADODABAHIA

CNPJ/MFSOBN.o14.105191/0001~O
PRAÇAMONSENHORTOBIAS,321,CENTRO,RIACHODESANTANA-BA

I
Locaçãode palcode pequenoporte I
com cobertura em lona e escada
lateralde acesso, medindo4 m x 6 I
m e 1,20 de altura.

DIÁRIA! 46 R$ 1.152,43 R$ 53.011,78 ,

Locação, instalação e operação de ' I !

2 estrutura e tela de projeção (telão) DIÁRIA: 10 I RS 153.66 R$

I
I~~~~~~,;~~a~~ã~3~0~~~ção de' -- - .I.- -- -g--

3 Iestrutura e tela de projeção (telão) DIÁRIA 128 R$ 124.85 RS 15980.80
.medindo1,5mts x 2.00mts. ._ - ._._ - .. i

I----TLocaçãô, instalaçãoe operação de I --------- .

4 I ::,s!~~"a':2~51~~s~e3:;~j~~O (tel~~l_~IA~~ _1~ _~~ __134.45__
T

_R$ 17.209.60__
I Locação, inslelação e operação de

, 'projetar de 3,500 lumens wireless,'

I
I cabos vga, adaptador vgaJhdml.:

cabo de áudio blindado, extensão' DIÁRIA
I 5 elétnca de 1Q amperes cl 50m,

~

duplicador de projeção
vga/adaptador hdrru e acessónos
necessános.

1.536,60

R$ 96,03 R$ 13.252,14138

350 R$
1

129.65 i R$ 45.377.50

f---- -------~
I

ii235,28 R$ 23.057.44

---'--1-'---'-- -----

Locação, transporte. montagem e
: desmontagemde tendas (toldo)npo Ii 6 pirâmide3mts x 3mts para eventos DIÁRIA: Ide pequenoporte na sede e intenord . , I

f-is~Z,~~I~~'~imagem--cõmgrava~--t--
I e edição em formato fullhd. de I
, 7 eventos e entrega do matenal em I UNI
, mídia e formatação em dvd e pen I

,drive
Se'rViÇ-o-d7e--fo'7to-g-ra-f"'ia---=0C:1""f'-otógr-a';"fo+--

I especrauzado, com máquina
8 ' fotográficaprofissionale entregado UNI 98 R$

I matenal em midia de dvd e pen I I
! drive _l__ __L

VALORTOTALR$ 205.189,98( Duzentos e c"'in-co-m-I~I,-c-entoe oitenta e-no-ve--~' "'R"'S------I
reais e noventa e oito centavos). : 205.189,98

._-- - --+-- ._..-------

--t-- - ---~ - ---

98 R$

364,94 R$ 35.76412

__~_D~:(;~;~~~ DO~_I:RVIÇ6~ l:- U~O~ANT-. Lr·..-p=R=E:-:-~::-:;::-::-:C_N:-c_~=~-.---~jr,-:-P::;R__;::-EÇ:_O_TOT~]

Reformae manutenção de placas i M2 I 220 i RS 83 88 R$ 18453 60
fachadas.paméis e turnmosos ' :. . ,, L I ... I _ ._ ...._ ____..

i VALORTOTAL RS18.453,60(Dezoito mil e quatrocentos e cinquenta e três reais! R$
l e"es9.!'nt" centa~~.'_ . _. ___ .. ". __ .. __j _18.453,60

Point Digital LIda - ME, Inscrita no CNPJ: nO08.895.017/0001-66.

EVANILSON
Ruo OIávlo MangoboIra. 315 o enteio 1_

L,."EP:46.470.000-_ do _ .... 01'\.1

-------------- .~~--- -- --- -(OTE jj -- - -- - .. --_--------- - -- --- I

.- - __ o

ITEM 'DESCRíçAOOÕS SERViÇOS' . -e-sp:- - QUANT. - -- P-:-DNlt~ --P:tOTAL.
Banner em lona 440g cl Impressão

M'1 digitai alta resolução e acabamento 470 R$ 1630 R$7.661,00
emmatenae ponteira.

2 trnpressão digitai em lona 4409 Mi 110 R$ 19,20 R$ 2112,00vulcanizada com corda de 1.41 a

.799/0001-541 ~p8.895.017/0001-66"/ 5:1
BARBOSA NASCIMENTO 4 POINTDIGITALLTDA- ME

2

~:

'10.652
Ru,aA. n- 52. (Dlim Aarcpll'!o), 8. Brasil \

CEP4&.0$1 - 596
,_ V.tona da Conquista - Batlla_'



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF SOB N.o 14.105.191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS. 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

1.49 mm de segurança e ilhós para
outdoor de dlvuloacão
Lona com impressão digital alta R$16630

3 resolução e acabamento M' 10 R$16,63

vulcanizado e Ilhós,
Lona vulcanizada com corda de

4
1,41 a 1.49 mm de segurança e M' 115 R$18,53 R$ 2.130,95
ilh6s. impressão digital alta
resolucão.
Placa luminosa (iluminação Interna
com reatar e lâmpada fluorescente
40 w) aplicação de relé fotoelétnco

M' 45 R$ 70,30 RS 3.163,50
5 de acendimento automático e lona

de 440g translucida c/ Impressão
digitai alta resolução e acabamento
em cantoneira de alumlruo
Plaquinhas de Indicação em
atumtrno composto c/ adeSIVO

6
Impressão digitai alta resolução em UN 650 R$ 10,22 R$ 6.643,00
medindo (15 cm x 60cm) e
aplicação de cola dupla face de alta
fixacão.
Plaquinhas de indicação polietileno
4mm cI adeSIVO Impressão digitai

R$ 6.72 R$ 6.484,80
7 alta resolução em medindo (15 cm x UN 965

33 cm) e aplicação de cola dupla
face de alta fixação.
Plotagem de veiculo em adeSIVO

8 vinil com Impressão digital alta M' 195 R$ 33,55 R$ 6 542.25

resolucão
Plotagem em parede Interna

9 (decoração sala de aula escola, M' 395 R$ 25.56 R$ 10.096,20
colégio e outros) adeSIVOvinil com
Impressão di!lital alta resolução

VALOR TOTAL R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil). R$ 45.000,00

A(s) empresa(s) vencedora(s), doravante denominadas CONTRATADAS resolvem registrar os preços. com
integral observância da Lei n" 8666, UI<21 de Junho de 1993, com as alterações postenores e Decreto
Municipal n" 7.707/2009. mediante cláusulas e condições seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS, que tem por obJeto a Prestação de serviços de
Impressão. produção, Sinalização, destinados à comunicação Visual como plotters digitais e de recorte,
banners, faixas, adeSIVOS,bnndes, Impressão off-set e digitai de grandes formatos e de peças msutuctonars
como postais. placas, folders. fillpetas, folhetos, tlyers, cartazes certificados, crachás, catálogos, revistas.
livros, totens, convites e cartilhas. pelo perlodo de 12 (doze) meses, em atendimento à demanda da secretanas
murucrpais de Riacho de Santana, sob o regime de menor preço global por lote, em conformidade com as
especificações previstas no Anexo I do Editai e propostas apresentadas na licitação do Pregão Presenciai do
Registro de Preços nO029/2017 do Processo Administrativo nO057/2017, que Integram este Instrumento

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

, 2 A presente Ata de Registro de Preços lera validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura
podendo ser prorrogado conforme possibilidades previstas no art. 12. caput, do Decreto nO7.892, de 2013,
mediante fundada Justificativa. autonzaçâo da autondade superior e que a proposta continue se mostrando~ ~ >10_652 _799/000 1-54 ..., .ff (li]2

EVANILSON BARBOSA NASCIMENTO 08_895.017/0001-6M6E(jf
POINT DIGITALLTDA- "g. -f RuaA.n' 52. (O.sm. AerOll,,"I, II. ar,,"_,__f.,(J CE" 45.051 - 595

f ,)".(/,,...-,r-...v,,I~ VI~~rtada COfUILllsta - 6áhtR ...1
'-

RuoOtavlo Ma~ 315·CuIeIo_
L.CEP:46"'7~. R_ de -_. B"-.J



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

CNPJIMF SOB N." 14.10~~~~~00~11gHO DE SANTANA.BA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, C ,

mais vantajosa para a administração.

SOLlCIT AçAo DOS SERViÇOS
CLAUSULA TERCEIRA - DA _ it d de ACORDO COM AS

d P ços serao solrci a os , - de. ta Ata de Registro e re. Edital mediante smrssao
1.0 Os ~~~~ad:~~~:tr~~~o Pública MUnicipal e cocndiçÕe\eS~~:~~~ea~n~gêncla'da respectiva Ata de
NECESSID 'lo expedida pela Setor de ompra,Autorização de Fomeclmen

Registro de Preços. d terminação do contratante. O
. s serão Ieitos conforme e - d rdem de31 As quantidades, e o local da entrega dog8s~~~odlas a contar do recebimento da requlslçao a o

p;azo de entrega não poderá ,ser supen~r ate normal da Prefeitura das 08 00 às 17 00 horas
serviço. considerando o horário de expe lan

CLAUSULA QUARTA _ PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL . ••

. rnecimento no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
4 - A CONTRATADA deverá retirar a Autorlzação de Fo d O rtamento de Administração, no endereço
. tados da notificação enviada pelo Setor de Compras o epa

:~stante no preâmbulo deste Edital.

SERViÇOS DA ATA DE REGISTRO DECLAUSULA QUINTA - CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DOS
PREÇOS

5.1 - O objeto da presente ncuação será recebido'

'fi - d onformidade com a especiücação e, sendo
5.1.1) provisorlao:nente, parafefeltdoddepossteteflro~~:r~~~~~t~1~:~:~lçoS serão recebidos em carater definitivo;atestada sua qualidade e con orm! a e ao ,

5.1,2) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos

5 1 3) serão rejeitados no recebimento, dos serviços Iornecrdos com especificações diferentes das constantes
no ANEXO I apresentado na proposta, devendo a sua substmnção ocorrer na forma e prazos definidos no nem
5.2 abaixo.

5.2 - Caso o(s) serviçosts) sejam consroerados INSATlSFATORIOS, será lavrado lermo de recusa, no qual
se consignará as desconformfdade~ venficadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado:

5 2.1) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo. determinando sua subsuturção ou rescmcmcc a
contratação, sem prejutzo das penalidades cabíveis

5.2.2) na hipótese de substinnçãn, a Contratada devera fazê-Ia em conformidade com a Indicação da
Administração, no prazo rnáxrmo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação por escrito, mantido o
preço Inicialmente contratado

5.2.3) se disser respeito à diferença das característIcas do serviço determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabfvers,

5.2.4) na hipótese de complementação, a Contratada devera fazê-Ia em conformidade Com a Indicação da
Contratanle no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da notificação por escrito, mantido o preçoInicialmente contratado

3.5. A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da enlrega dos serviços deverá Vir acompanhada da
cópia da Ordem de Compras e da cópia da Nota de Empenho referentes aos serviços forneCidos, ou deverámencionar o numero do processo

CLAUSULA SEXTA - DOS PREÇOS

6.1 - Os preços ajustados para a execução do serviço deste Pregão São os constantes da Ata'>dePreços e serão fixos e Ifreajustavels

I":' :"I"
10.652 -799/000 1-54 ,..08.895.017/0001-66 - l \ 7/1 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

CNPJIMF SOB N.·14.105.191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO RIACHO DE SANTANA-BA

6.2 _ O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para
pagamento na forma prevista no Edital.

6.3 _ Deverão estar Incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do serviço desta licitação,
sem quaisquer ónus para a Administração, tais como frete, tnbutos e demais despesas pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES

7.1 _ Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreejustavers.
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na allnea "d" do inciso II
do artigo 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Os preços registrados serão
controlados pela Prefeitura, podendo sofrer oscilação de acordo com as variações de mercado e determinação
do Governo Federal e, os preços registrados que asnverern SUjeitosao controle oficiai, poderão ser atualizados
os valores nos termos e prazos fixados pelo 6rgão controlador.

7 2 _ Ocorrendo a vanação de preços, na hipótese acima crtaoa, o beneficiá no co registre poderá soncnar a
atualização dos preços, atraves de pedido formal endereçado ao MUnicípio de Riacho de Santana, Instruído
com documentos que comprovern a procedência do pedido, tais como lista de preços dos fabncantes, com
Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à vanação alegada à aqursrção dos serviços,
rnaténas-pnmas, componentes ou de outros documentos

7.3 - Mesmo comprovada a ocorrência da Situação prevista na allnea "d" do mciso II do artigo 65 da Lei
8.666193, a Administração. se Julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e Iniciar outro processo
hcttatóno.

7.4 - Comprovada. a redução dos preços praticados no mercado nas rnesmas condições do registro e definidoâ n~vo ~re~o ~áxlmo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado sera convocado pelo Munlclplo
e iac o fie :ntana P?ra a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços sendo que o

novo preço rxa o será valido a partir da publicação no OránoOfictal do MUnlcipio de Riacho de Santana.

7.5- A COMPROMISSÁRIA não pode' t'trata o Item 7 2 pela Prefeitura sob r:~~a d~ar preços realinhados sem a devrda aprovação do pedido de que
cancelamento do preço ,p serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Editai elou

CLAUSULA OITAVA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Pr -.
tenha participado do certame mediante • eços, qualquer 6rgao ou enlldade da Administração que não
Santana), desde que devldam~nte comprot;~;': contsulta ao 6rgão gerenciador (Mul'llcíplO de Riacho de
regras estabelecidas na Lei n' 8 666/93 e no Decr ~anMag~me respeitadas, no que couber, as condições e as
de Registro de Preços. e o untcipal n' 7 707/2009, relauvos à utilização do Sistema

8 2 - Cabera ao fornecedor beneficrano da Ata de R
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do tornecnn teg~stro.de. Preços, observadas as condições nela
que não participaram do certame Inde end en o aos orgaos ou entidades da Administração Pública
fornecimento não prejudique as ob~lgaçtas anetnetneornentetdos quantitativos registrados na Ata, desde que este

rmen e assumidas

CLÁUSULA NONA - DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

EVANILSON BARBOSA NASCIMENTO

~C~P~7=~:;;:""\:.B:~

9 1 - O pagamento à empresa a ser
apresentação de Nota Fiscal na quantlda~~n:o~~,1:dasera efelua~D em até 90· (nonaqésrmoj dia apos a
~evlda;ente atestado pelo responsavet pelo receblm~~:~ ~epa"amento de Compras desta Municipalidade
s~zen_as Federal. Estadual Murucipa! e Junto ao FGTS ~ serviços. e, prova de regulandade com as
I uaçao regular no cumprrmento aos encargos SOCiaiSe traba~h ~enor Tribunal do Trabalho, demonstrando

IS s. /'"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF SOB N.· 14 105.191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

9.1.1 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária. será realizada desde
que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a perrmur o cumprimento das eXigênCias legais
principalmente no que se refere às retenções tributárias.

9.1.2 - A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES. deverá apresentar, juntamente com a nota tiscaUtatura,
declaração, (conlonme modelo constante do ANEXO IX deste Editai). Caso não o faça, sofrerá retenção de
imposto e contribuições, de acordo com a legislação vigente.

9.1.3 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será oevolvrda a CONTRATADA para retificação e
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado 110 subitem 9.1.
9.1.4 - Os pagamentos não realizados dertro do prazo, motívados pela empresa a ser contratada. não serão
geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização rnonetana,

9.1.5 Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.

9.1.6 A Prefeitura Municipal de Riacho de Santana reserva-se o direito de suspender o pagamento caso o
fornecimento sela efetuado em desacordo com as especificações constantes da Nota de Empenho.

cLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES

10.1 - Da Contratada:

10.1.1) Comunicar a Divisão de Compras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que
impeça o fornecimento dos serviços contratados.

10.1 2) Manter as mesmas condições de habilitação.

10 1.3) Indicar o responsavel que a responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações
formais

101 4) Arcar com o pagamento de todos os tnbutos e encargos que incidarn sobre o produto fornecido. bem
como pelo seu transporte, até o local deterrmnado para a sua entrega.

10.1.5) Paralisar, por detenmmação da administração. qualquer fornecimento de serviços que estejam sob
suspeita de contaminação. condenado por autondade sanitána

10.1 6) Retirar a nota de empenho. quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.

10.2- Do Contratante:

10.2 1) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessános para a execução da Ata de Registro de
Preços.

10.22) Promover o apontamento no dia do recebimento dos serviços, bem como efetuar os pagamentos
devidos. nos prazos determinados.

10.23) Elaborar e manter atuahzaoa listagem de preços que contemple a relação dos serviços para 05 fIOS
previstos nasta Ata e na Autorízação de Fornecimento

10.2.4) Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11 Não obstante o fato de a vencedora ser úruca e exclusrva responsável pelo fornecimento. serviço desta Ata

\

de Regl::illu de Preços a Adrrurustraçao através de sua propna equipe ou de prepostos formalmente
:. cesiqnados sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercera a mais ampla e completa fiscalização

na sua execução, soucuando a COMPROMISSARIA, sempre que entender conveniente. Infor7.açóe do seu

I':' :"1 ' .•,
10.652.799/0001-54 (""08895011/0001-66' 9/12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF SOB N° 14,10S,191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS. 321. CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

andamento. devendo esta prestar os esclarecimentos desejados A ação ou omissão total ou parcral da
fiscalização não extrnlrá a COMPROMISSÁRIA de total responsabilidade de executar o fornecimento
estabelecido neste Termo, Fica designado como fiscal do contrato o Servidor Publico Manoel Mendes Neto
(Diretor de Departamento de Compras e Almoxantado)

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

12 1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser rescmmda nos seguinles casos

12 1 1) Persistência de mfrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira

12 1 2) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência
de caso torunto ou força maior, devidamente comprovados

12.1.3) Interesse público. devidamente motivado e justificado pela Administração,

12.1.4) üemais hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 8 666/93. bem como desta Ata

12,1.5) t.rqutdação judrcial ou extrajudicial ou falência da Contratada

12.1,6) Responsabilização por prejuízos causados à Administração

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 - A adjudicatária que se recusar, sem motivo JUstificado e aceito pela Administração, a assmar a Ata de
RegIStro de Preços. dentro do prazo previsto no Item 262 do Edital caracterizando o descumpnmento total da
obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos Itens cujos preços foram
registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 87 da Lei n' 8,666/93

13.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei n' 8 666/93 e artigo S'. "caput" da Lei n'
10,520/02. a hcitante vencedora do certame ficará sujerta. garanllda a defesa prévia. à mylta diáría de 1% (um
por cento) do valor de cada entrega por dia COrridode atraso, por atraso injustificado na entrega dos serviços,
até que seja eteuvada a entrega total

13.3 - Pela mexecução total ou parcral do contrato, por parte da COMPROMISsARIA, de quaisquer das
obngações decorrentes dos eventuais ajustes a serem firmados a Administração podere. garantida a defesa
prévia, aplicar á Contratada as sanções previstas nos Incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nO8.666/93, além de
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não entregues Caso a empresa pratique preços
realinhados sem a devida aprovação da PREFEITURA ou não etetus a entrega dos serviço s desta hcrtação
durante o perlodo de análise de eventual pedido de realinhamento, a mesma estara sujerta tambem a aplicação
de multa de 10% (dez por cento) do valor global do fornecimento elou cancelamento do preço registrado

13.4 - O valor da multa poderá. a Critério da Prefeitura MuniCipal de Riacho de Santana Ser cobrado de
Imediato ou será descontado no primeiro pagamento após a sua Imposição. respondendo por ela os
pagamentos futuros e pela diferença se houver. Independentemente de qualquer nouficaçáo

13 5 - As multas previstas não têm caráter compensatório mas sim. moratório. Consequentemente, °
pagamento delas não exime a Contratada reparação dos eventuais danos. perdas ou prejuízos que S8Uato
punível venha a acarretar a Administração

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

\:

-%,0.652.799/0001-541
14 1 A presente Ata será somente para registrar os preços de mercado sem a necessidade de Reserva
Orçarneotána, no caso da Administração resolver fazer uma possível contratação dos preços registrados, terá
que ter n' de Dotação na nota de empenho onde poderá conter as sequmtes dotações futuras drsponlvers

Dotações Prevrsão de DIspOnibilidade" "- I

EVANILSON BARBOSA NASCIMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
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Fr-:::::::::::::::·--~~s~~:;~~::··::~~3D~ªP~~ST-=-:~ºrçameniá-ria .,

I
I

Unidade
Orçamentária

204 - Secretaria Municipal de
Educação

205 - Secretaria Municipal de
Infraestrutura e As_susntosUrbanos I

I 206 - Secretaria MUnicipal de
I Saúde
I 207 - Secretaria MUnicipal de
, Assistência Social

208 - Secretaria _MU",_Cj_p~_dei
!'J1!:!cultu@_ _ _ _ ..... __

,210 - Secretaria MUnicipal de
r.çullu~a, Esporte.S' Lazer n _. _

I 211 - Secretaria Municipal de MeiO
e Ambiente e Oesan. Sustentável

I
....- _,------- -~37647,33,

___60.482,33 j
30000.00 ,,

,

2017 - Gestão da Secretaria de
Admlnlstração
2098 - Gestão do EnSinO
Fundamental __ .... -+ -.--.-1------

, 2250 - Gestão do Ensino '
Fundamental - QSE t2096 - Manutenção do Fundeb - --- -' - - ... - .-----. - - 60.000~ÕO-
,40% ---L

Projeto/Atlvidade r2123 - Gestão da Secretaria de I ----------
Infraestrutura e ServI os Urbanos

1
2025 - Gestão das Atlvldades da
Secretaria de Cultura, Esporte e I

f-~~~:r __Gestão da Secretana de --t"- -- -t-------- '-30.413,20
i AJ!r:i9ulturae ~~~_tElcjmento __ ____, ' --r 2026__Gestão das Atividades da , 1 -----------36T22~67"
I Secratana de MeiOAmbiente e L II _ I DesenvolvlmenlQ_êus_~entá~I_._ _ .1 .------

\ ' Elemento de
~ \: 'Despesa _____J :3,3.90.3_~OO.OIl_::_ºl,!IrosSe_r:v.i~"_de_terceiros - pessoa juridlca

'10.652.799/0001-54' '~__ 08.895.017/0001-66"
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\- VitÓria da Conquista - 8ahla _.

I~:n~cip~t~~~;g:~ do Fundo -- ~~--~-~- _~_=~=----48.200,93

I 2057 - Gestão das Ações do , 40.666,00
, Fundo Municrpal de Assrstência i
: Social
! 2262:::-Gestão do Programa de
~A~t~e~n~çã~o~l~nt~e~g~ra~là~F~am~lIl~a~-~P~A~IF__ ~ __: 2261 --Gestão dos serviços de ---------- ~-----------------34.889,07

'I convivência e fortalecimento de
. vinculos

30.000,00

+-----------~6~0~0~78~,~67~
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ESTADO DA BAHIA

CNPJIMF SOB N.o14.105.19110001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA- DO FORO

15 1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumpnmento deste avençamento perante o Foro
da Comarca de Riacho de Santana, Estado do Behra. com renúncia expressa a Qualquer outro. por mais
prtvileqrado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

16.1 - O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obnqação da CONTRATADA de
curnpnr os tennos contratuais assinados até a data de vencunento da mesma.
16.2 - A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar
que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e
condições previstas na Ata de Registro de Preços. A Adrmrustraçâo também não se responsabilizará pela
entrega de materral, sem a respectiva nota de Empenho,

16.3 - A Administração, ao seu exclusivo crltérro. poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata
de Registro de Preços, ceterrmnar a gradatlva redução ou aumento do fornecimento, até a elaboraçãc de um
novo contrato.

16.4 - Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo dísposíção expressa
em contráno e em sua contagem exclutr-se-á o dia de mício e mcluir-se-a o dia do vencimento.

16.5 - A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão
da Autorização de Fornecimento pela Divrsão de Compras,

16.6 - Fazem parte Integrante desta Ata, Independentemente de transcrrção, as condições estabelecroas no
Edital e as normas contidas na Lei n' 8 666/93.
Estando Justas e contratadas, firmam a presente Ata, perante as testemunhas abaixo mdrcadas, para todos os
fins e efeitos de direito.

, ~, ~.
~~ ~éi'",y.-

Evarulsor Barbosa Nascimento /
CNPJ n' 10.652 799/001-54

Evarulson Barbosa Nascimento

~ 1AO/1(.IXo. c,w,k GJj,,~
Cá Franciele Guedes GUImarães

Pregoerra
• POJntDIgItai LIda - ME
CNPJ n' 08.895.017/0001-66
Vmicius Oliveira Nasoimento

~c\n<h~~
Cássia Batista dos Santos

Membro da EqUipe de ApOIO

Test~p1'Y'has

1 _ J

CP g(r j('l,_ ,([;1.

2-;~aao., J, e,~I3P c~J~
CPF 033,) 'i 5o JS;> 1

b'~,~~~
{í..:..J!. Renata Ramos Carvalho Alves

Membro da Equipe de ApOIO
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