PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF SOB N ° 14105.191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.o030/2017
SISTEMA: REGISTRO DE PREÇOS
DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA: 19/06/2017
HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 10:30hs (local)
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
PARTICIPANTES:
1- Empresa: Total Esporte e Lazer Guanambi Ltda- ME CNPJ: 23.293.118/0001-50.
2 - Empresa: LC Artigos Esportivos Ltda ME CNPJ: 03.929.966/0001-04.
HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO: Foram credenciadas e habilitadas as seguintes empresas
1- Empresa: Total Esporte e Lazer Guanambi Ltda- ME CNPJ: 23.293.118/0001-50.
AO(S)19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de DOIsmil e Dezessete, às 10 40hs (dez horas e quarenta
minutos), na Sala das Sessões de Licitações da Prefeitura MUnicipal de Riacho de Santana, através da
Pregoelra unza Francrele Guedes GUimarães e respectiva equipe de apOIO,designada pela Decreto nO
12/2017, fOIrealizado o certame a fim de receber Interessados no certame ateniense ao Pregão Presenciai do
Registro de Preços n ? 030/2017, cbjetivando o Fornecimento de materiais esportrvos, para atender as
ativrdades desportivas desenvolvidas nas Unidades Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, eventos
culturais e esportivos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e programas e projetes
da Secretaria Municipal de Asslsténcra Social, deste rnuruclpio, pelo cnténo de menor preço
Efetuado o pregão constatou-se a(s) empresa(s) vencedores para o qual se registra conforme discriminado
abaixo

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a Prefeitura MUnicipal de Riacho de Santana,
pessoa jurldica de direito púbhco Interno, mscnta no CNPJ sob n° 14106192/0001-60 com sede na Praça
Monsenhor Tobias, nO321, centro, nesta Cidade de Riacho de Santana - Barna, representada pelo Prefeito
Municipal, Alan Antõruo Vieira, portador da Cédula de Identidade, RG n° 2645556 -SSP/BA e mscnto no
CPF/MF nO365 388 765-87, residente e dorrucrlrado nesta Cidade de Riacho de Santana-BA e, de outro lado,
a(s) empresa(s)
Total Esporte e Lazer Guanambi Ltda- ME, inscrita sob o CNPJ nO23.293.118/0001-50, com sede à Rua
Dez de Novembro, n° 90, Centro, Cidade de Guanarnb., Estado da Bahia, CEP 46430-000, representada por
Hugo de Almeida Cartano, CPF nO019 387495-45, residente e dormcrhadoá Rua Vasconcelos, nO128, Bairro
Amarallna, na Cidadede Bom Jesus da Lapa, Estado da Barua
LOTE ÚNICO

Empresa
TOTAL ESPORTE E
LAZER GUANAMBI LTOA
·ME
LC ARTIGOS
ESPORTIVOS LTOA

Rodada de Lances Verbais
Proposta

LANCE 1

LANCE 2

236664,00

231.973,00

227357,00

435.405,00

234317,00

229.654,00

LANCE 3

LANCE 4

LANCE 5

222.833,00

218398,00

214.052,00

209.793,00

225084,00

220.604,00

216.214,00

211.912,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF SOB N o 14 105 19110001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

LOTE ÚNICO

Rodada de Lances Verbais
Empresa
TOTAL ESPORTE E
LAZER GUANAMBI LTOA
-ME
LC ARTIGOS
ESPORTIVOS LTOA

Proposta
LANCE 7

LANCE 8

LANCE 9

LANCE 10

LANCE 11

LANCE 12

236.684,00

205618,00

201.526,00

197.516,00

193.585,00

189.733,00

185.957,00

435.405,00

207695,00

203.562,00

199.511,00

195.540,00

191.649,00

187.835,00

LOTE ÚNICO

Empresa
TOTAL ESPORTE E
LAZER GUANAMBI LTOA
-ME
LCARTIGOS
ESPORTIVOS LTOA

Rodada de Lances Verbais

Proposta
LANCE 13

LANCE 14

236.684,00

182.256,00

178.000,00

174.457,00

170.986,00

167.583,00

164.248,00

435.405,00

184.097,00

180.434,00

176.220,00

172.713,00

169276,00

165.907,00

LANCE 15

LANCE 16

LANCE 17

LANCE 18

LOTE ÚNICO

Empresa
TOTAL ESPORTE E
LAZER GUANAMBI LTOA
-ME
LCARTIGOS
ESPORTIVOS LTOA

Rodada de Lances Verbais

Proposta
LANCE 19

LANCE 20

236.684,00

160.980,00

157.776,00

154.636,00

151.559,00

148.543,00

145.587,00

435.405,00

162.606,00

159370,00

156.198,00

153.090,00

150.043,00

147.058,00

LANCE 21

LANCE 22

LANCE 23

LANCE 24

LOTE ÚNICO

Empresa
TOTAL ESPORTE E
LAZER GUANAMBI LTOA
-ME
LCARTIGOS
ESPORTIVOS LTOA

Rodada de Lances Verbais

Proposta
LANCE 25

LANCE 26

236.684,00

142.690,00

139.850,00

137.067,00

134.340,00

131 666,00

129046,00

435.405,00

144.131,00

141.263,00

138.452,00

135.697,00

132.996,00

130.349,00

LANCE 27

LANCE 28

LANCE 29

LANCE 30

LOTE ÚNICO

Empresa
TOTAL ESPORTE E
LAZER GUANAMBI LTOA
-ME
LCARTIGOS
ESPORTIVOS LTOA

Rodada de Lances Verbais

Proposta
LANCE 31

LANCE 32

236.684,00

126.478,00

123.961,00

121.494,00

119.076,00

116.706,00

Declinou

435.405,00

127.756,00

125213,00

122.721,00

120.279,00

117.885,00

115.519,00

LANCE 33

LANCE 34

LANCE 35

LANCE 36

LOTE ÚNICO
t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTAOO OA BAHIA
CNPJ/MF SOB N o 14 105 19110001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO OE SANTANA-BA

Empresa

Rodada de Lances Verbais
Proposta
LANCE 37

TOTAL ESPORTE E
LAZER GUANAMBI LTOA
-ME
LCARTIGOS
ESPORTIVOS LTOA

236.684,00
435.405,00

115519,00

Vencedora

Total Esporte e Lazer Guanambi Ltda- ME, inscrita sob o CNPJ nO23.293.118/0001-50.
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BANDEIRA
FUTEBOL tecido de nylon Impermeável empregado para
CJ
Pangue
a confecção da bandeira, 40cm x 40cm, laranja e
amarelo
OFICIAL DE FUTEBOL
DE CAMPO RECLlNÁVEL base com mola, tubo em PVC
CJ
Pangue
na medida de 1,20 m, conjunto com 4 unidades. Bandeira
vermelha ou amarela
BOLA
I
em
Borracha, com diárnetro entre 75 a 78cm, peso entre 600
UNO
Penalty
a 650g, Câmara Bulil ou Arbihty, rnatnzada, miolo
removível e lubrificado
BOLA DE
gomos
categoria adulto, com sistema de gomos termo fundido,
aprovado pela CBF e/ou FBF Confeccronada em PU
UNO (POLlURETANO), válvula com miolo de srlrcone Penalty
removível e lubrificado, peso 410 a 440 gramas, diâmetro
68 a 70 cm, a bola devera VIr acompanhada de 01 miolo

UNO
I max
- costurada à mão, 12
gomos, confeccronada em PU, diâmetro 61 a 64cm, peso
UNO
410 a 430 câmara airtnlrty, miolo slip syslem removível e
lubrificado
BOLA DE HANDEBOL
em
Borracha, diâmetro entre 49 e 51cm, peso entre 23 e
UNO
270g, Câmara Buttl ou Arbihty, costurada miolo removível
oftcial confeccionada em Poliuretano,
com diâmetro entre 65 a 67cm, peso entre 260 a 280g,
UNO
câmara Tutrl ou Arbility, rnatnzada, miolo removível e

10

31,72

317,20

10

178,15

1 781,50

52

36,61

1903,72

130

38,07

4949,10

keeper

100

33,68

3368,00

Penalty

160

58,57

9371,20

--.,
)

,
Keeper

17

33,68

572,56

~
~

'"
"

Keeper

34

27,82

945,88

I
em poliéster e
UNO duas alças na parte superior com medida de 65cm de Pangue
altura e 20 cm de
ndidade

10

33,68

336,80

23.293.11atOOOl-50~

TOTAL ESPOR E E LAZER
GUANAMBI LTOA.-ME
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTAOO OA BAHIA
CNPJ/MF SOB N o 14 105 19110001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO OE SANTANA-BA
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BOLSA ESPORTIVA PARA MASSAGISTA bolsa modelo
térmica oficial para massagista cor azul com detalhe em
branca e amarela, com zíper n010 largura grande, com
UNO abertura frontal e forração térmica Impermeável de alta
durabilidade com alça modelo tira-color para transporte
confeccionado nylon 600, com bolsa de gelo
acompanhando, medidas de comp Mín 380mm, altura
mm. 300mm e laraura mm. 230mm
UNO BOMBA DE ENCHER BOLA dupla ação Infla nos dOIS
sentidos contém mangueira embutida e 2 agulhas
UNO BOLSA TERMICA para acondictonar o material tamanho
arande
CALIBRADOR, (bombas para encher bolas), caneto
UNO
sortida 17,5x1 cm com aqulhas
CANELEIRA, com estrutura ventilada e reforço na tíbia
proporciona proteção e conforto, amarração proporciona
PAR
ajuste com conforto acima da panturnlha, leve e
resistente, Ideal oara oroteaer de lesões
UNO CARTÃO AMARELO Arbitro 10,5x8,5cm
UNO CARTÃO VERMELHO Arbitro 10,5x8,5cm
CHUTEIRA EM COURO NATURAL, solado em nylon e
PAR TPU, Tamanhos. 30 a 44, cores e personalização de
acordo com a necessidade e o modelo do evento
CINTA ELASTICA DE TRAÇAO DUPLA, com sistema
UNO
dueto de velcro
COLCHONETES (100 x 60cm) nas medidas de 100cm de
comprimento x 60cm de largura e 3 cm de espessura,
com revestimento externo resistente em couro eva na cor
azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá
ser utilizado nas duas faces A camada Interna deve ser
UNO
feita com lamina de fibra de poliéster Obs os materiais
constituintes deverão possuir proteção dupla, antr-ácaro e
antialérqrca, embalagem, o colchão deverá ser embalado
em plásnco transparente de forma a Impedir a entrada de
I ooeira e mseto
CONE, CONFECCIONADO EM BORRACHA FLEXIVEL
resistente, diversas cores com faixas amarelas, base com
UNO
bordas arredondadas, medindo 40cm x 40 cm, altura de
75cm
CONE, CONFECCIONADO EM BORRACHA FLEXIVEL
resistente, diversas cores com faixas amarelas, base com
UNO
bordas arredondadas, medindo 40cm x 40 cm, altura de
50 cm
CONE, CONFECCIONADO EM BORRACHA FLEXIVEL
resistente, diversas cores com faixas amarelas, base com
UNO
bordas arredondadas, medindo 40cm x 40 cm, altura de
23cm.
CONE, CONFECCIONADO EM BORRACHA FLEXIVEL
resistente, diversas cores com faixas amarelas, base com
UNO
bordas arredondadas, medindo 40cm x 40 cm, altura de
16 cm
CRONOMETRO ESPORTIVO Cronõmetro esportivo
proflssional para competição, multi-uso, para várias
UNO
modalidades, modelo digitai com cordão e corpo
confeccionado em oohetueno de alta resrstência com

-

Pangue

10

61,99

619,90

Pangue

18

12,20

219,60

pangue

1

102,50

102,50

Poker

5

14,14

70,70

Pangue

50

8,30

415,00

Poker
Poker

35
35

3,42
3,42

119,70
119,70

Ravia

550

46,37

25 503,50

Punch

30

95,17

2855,10

Pangue

150

19,03

2.854,50

Pangue

50

43,93

2 196,50

Pangue

60

20,99

1 259,40

Pangue

140

5,86

820,40

pangue

30

4,88

146,40

Poker

15

24,40

366,00

I23.293. 118/0001-sõ1
TOTAL ESPORt! ! LAZEJI
GUANAMBI LTOA.-ME

RUA DEZ DE NOVI!MBRO 90
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.

ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF SOB N o 14105.191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

11

*

contador
I

25
26

27

28

29

de tempo, cronógrafo, alarme, contagem
e calendário
DE
Ar.n
Matenal Nylon e >'V">" v>,,,ç,
UND I~.
_c
Muvlm
4m (8 n,,,,,'1US)
IIU DE
utilizado para sinalização
UND esportiva com 110 decibéis, (APITO OFICIAL DE Arbitro Fox40
I FOX40l
I KIT PARA
de frescobol w, ">'V~'V por 02
confeccionadas em MDF de 9 mm de espessura - com
JG
Pangue
empunhadura anatõrrnca em PVC - acompanha 01 bola e
01 sacola/mochila
JOGO DE TENIS DE MESA
:TO, com 1 mesa
tampo em MDP Pés de madeira compensada dobráveis,
Composição MDP, Peso do Produto 64 kg, Dimensões
JG do Produto Montado 152x76x274 cm, 1 rede adequada Gmastic
com as medidas da mesa, 2 raquetes Lisa nos 2 lados
Leve Resistente. Composição Madeira e Borracha, 3
I bolas G
) de Celulóide
IKIT DE
, composto por - 1
embalagem de soro fiSiológico a 0,9% para limpar o
machucado, . 1 solução annsséptica para feridas, como
álcool Iodado ou clorexidme para desinfectar fendas,
Gazes esterilizadas de vános tamanhos para cobnr
feridas, 3 ataduras e 3 rolo de esparadrapo. ajudam a
Imobilizar membros ou para segurar compressas no local
de uma ferida,
Luvas descartáveis, Idealmente sem
KIT
látex para proteger do contato dueto com sangue e
outros fluidos corporais, 5 embalagem de algodão em
bolas de 50g tacinta a aplicação de produtos nas bordas
da fenda; 1 tesoura sem ponta para cortar esparadrapo,
gazes ou ataduras, por exemplo;
10 embalagem de
curativo tipo band-ard para cobnr cortes e fendas
pequenas,
1 termOmetro. para medir a temperatura

31
32

UND

33

34

48,81

585,72

168

16,59

2787,12

4

15,62

62,48

1

278,19

278,19

10

92,73

927,30

9

4,39

39,51

Poker

16

35,14

562,24

Mor

100

4,39

439,00

I''''''',

UND KITS DE ""',,, UA, para
I
i de bola em PVC
LUVA DE r.n. I='Rn palma 3mmx3mm de espuma,
PAR rnunhequeira elástica 7cm, fechamento em velcro, dupla

30

12

~

,

.

n

r.nI

PARA EXERCICIOS NA

D~nn"o

"''''Ad ~. ~u~ w,
'"aua em
zamac, fundida, medindo 7,0 cm de altura x 5,50 cm de
largura, 3,Ommde espessura Contendo na parte frontal o
logotipo em adesivo do evento ou programa especifico e
UND
Zanoello 200
no verso a Inscrição "Secretana de Cultura Esporte e
Lazer, Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA",
colocada na medalha passadora com abertura de 2,5mm
I oara fita
I em tecido de I
SEXTAvAnA "u,
",aua
em
zamac, fundida, medindo 7,0 cm de altura x 5,50 cm de
largura, 3,Omm de espessura Contendo na parte frontal o
logotipo em adesivo do evento ou programa especifico e
Zanoello 1000
UND
no verso a mscnção "com o nome de acordo a secretana
que solicitar, Prefeitura MuniCipalde Riacho de SantanaBA", colocada na medalha passadora com abertura de
I ') "~"1 oara fita
I em teClQQ
de "

.t1r;[/

7fV

j
5,37

1 074,00

5,37

5370,00

123.293.118+0001-50'
TOTAL ESPOR e! LAZER
GUANAMBI LTOA.-ME
D' '"

DEZ DE NOVEMB"O. 90
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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
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36

37

38
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41

MEDALHA PRATA SEXTAVADA confeccionada em
zamac, fundida, medindo 7,0 cm de altura x 5,50 cm de
largura, 3,Ommde espessura Contendo na parte frontal o
logotipo
em adesivo do evento ou programa especifico e
UND
no verso a mscnção "com o nome de acordo a secretana Zanoello 1000
que sohcttar, Prefeitura MUnicipal de Riacho de SantanaBA", colocada na medalha
com abertura de
I
de I
FUNDIDA em I
zamac, com o tamanho de 55mm de dràrnetro e centro
liso com 35mm de diâmetro Medalha vazada e com
textura nas bordas Espessura de 3mm Metalizada na cor
UND dourada, prata ou bronze Suporte para fita com 2,5cm de Vitona
300
largura A medalha deve vir acompanhada de cetim nas
cores azul, vermelha, branca com 2,5 cm de largura ou
fita de gorgorão nas cores azul, branca e vermelha com
5cm de
em liga
zamak, com o tamanho de 40 mm por 40mm de diâmetro
e centro liso com 25mm de diâmetro Com tocha no
centro com descnção de Honra ao Ménto em baixo
UND relevo, no lado esquerdo vazado e no lado direito com Vrto na
300
dOIS fnsos Espessura de 3mm, metalizada na cor
dourada prata ou bronze Suporte para fita com 1,5 cm
de largura, a medalha deve VIr acompanhada de fita de
cetim nas cores azul, vermelha, branca com 1,5cm de
pé atoalhado,
com
elástico no pé e tornozelo, em cores diversas serem
definidas na requisição, confeccionado em tecido 100%
PAR poliéster dry gramatura 130g com estampa total em
transfer, üo 75/36, textunzado com gramatura de 118 por
m2, com vanação de 4% para mais ou para menos, com
de acordo com
com 20 und
PLACA DE
INOX 304
ESCOVANDO E BRILHANDO com espessura mínima de
0,3 milímetros Texto gravado em baixo relevo na cor
preta, brasão da prefeitura gravado em baixo relevo nas
cores oficiais, marca Secretana MUniCipal de Cultura
UND
Esporte e Lazer, nas cores oficias EstOJOde veludo na
cor preta Medidas 10cm de altura X 15 cm de largura
OBS O texto e as Imagens serão entre que pelo
contratante, oportunamente após a formalização da

5370,00

3,42

1 026,00

2,93

879,00

Apollo

80

4,88

390,40

VICS
Trofeu

20

25,87

517,40

2

366,04

732,08

30

336,77

10 103,10

um
ICO
lado (frente e verso) II-batena, leve e sem fto, de alto
bnlho, cor da exposição Vermelho e Verde, tamanho
555mm X 265mm, tamanho da embalagem 85cm X 42 cm
UND
Pangue
X 7 cm, altura digitai 8", alimentação h-batena e possa ser
carregada, lado (frente e verso), mclumdo um controlador
Integrado de 4 boiões de fácil operação e a cor vermelha
cor
JG

5,37

Pangue
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF SOB N ° 14 105 19110001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

42

JG

43

JG

44

JG

45

UND

46

UND

47

UND

48

UND

de altura, profundidade supenor e Inferior de 1,Bm.
REDE DE FUTSAL oficiai, confeccionado em fios de
nylon, 04mm, profundidade 1,00, 2,00m de altura, 3,1Om
de cornpnmento, malha 13x13
REDE DE VOLEIBOL oficiai, confeccionada em fios de
nvlon 02mm, com 02 faixas em PVC com costura
REDES PARA BASQUETE oficiai, confeccionada em fios
de seda fio 4 mm
SACO PARA GUARDAR BOLAS em lona, com
cacaoidade cara 20 bolas, tamanho qrande
TROFEU (P, M, G) em ABS preto bnlhante, material
I otástico resistência
TROFEU 1.10 CM COMPOSTO POR Base 1 Confeccionada em MDF(flbra de média densidade)
sobreposta, espessura de 5,Ocm, diâmetro de 24 cm,
laqueada na cor branco, a frente uma plaqueta retangular
em aço carbono, de 12 cm de comprimento x 3,Ocm de
altura, com a Inscrição "nome da secretaria que sohcitar e
Prefeitura de Riacho de Santana" - 1° Colocado. Entre as
bases 1 e 2 distância de 25cm, contendo entre 8 e 10
tubos de metal niquelado com 20 cm de altura e 40mm3
de diâmetro, angulado em 90°, Base 2 - confeccionada
em MDF sobreposta, fibra de média densidade,
espessura de 5,0 cm, diâmetro de 20 cm laqueada na cor
preta, contendo uma faixa verde central, plotagem VInil
holográfico, corpo conteccionado em aço carbono
4,Omm, cOncavo vazado e detalhes em baixo relevo
gravado o Jogador de futebol com a bola, medindo entre
42cm e 37cm de altura fixada nas laterais de base 2, ao
centro um coluna em MDF tubular, medindo entre 42 cm e
47cm de altura fixada a esta coluna um acessóno circular
composto de acrlhco espelhado de 4,Omm em poliéster
escovado prata, contendo a inscnção circundado um
desenho da bola de futebol na cor verde na parte superior
do troféu base em MDF, chapa única de 4,0 cm de
espessura, em sentido vertical acessório em MDF na cor
preta, com detalhe sobreposto na parte central em
formato de mela-rua, medindo 6,0 cm de espessura entre
12 cm e 15cm de altura, uma bola vazada em MDF
contendo em sua parte central uma bola de futebol com
detalhamento artesanal, medindo entre 10 cm e 12 cm em
diâmetro, confeccionada em resina de poliéster, banhado
a vácuo, na cor ouro.
TROFEU 70 CM COMPOSTO POR - Base 1 Confeccronada em MDF(fibra de média densidade)
sobreposta, espessura de 5,Ocm, diâmetro de 24 cm,
laqueada na cor vermelho, a frente uma plaqueta
retangular em aço carbono, de 12 cm de comprimento x
3,Ocm de altura, com a inscnção "Secretaria de Cultura
Esporte e Lazer e Prefeitura de Riacho de Santana" - 3°
Colocado. Entre as bases 1 e 2 drstáncia de 25cm,
contendo entre 8 e 10 tubos de metal niquelado com 20
cm de altura e 40mm3 de diárnetro, angulado em 90°.
Base 2 - conreccionaoa em MDF sobreposta, fibra de
média densidade, espessura de 5,0 cm, diâmetro de 20
cm laaueada na cor oreta, ..contendo uma faixa verde

Pangue

30

126,90

3807,00

Pangue

7

61,01

427,07

Pangue

12

17,OB

204,96

Pangue

30

19,52

585,60

VICS
troféu

420

19,51

8194,20

VICS
trofeu

5

151,30

756,50

VICS
trofeu

5

87,85

439,25

..
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50

central, plotagem vinil holográfico, corpo confeccionado
em aço carbono 4,Omm, côncavo vazado e detalhes em
baixo relevo gravado o Jogador de futebol com a bola,
medindo entre 42cm e 37cm de altura fixada nas laterais
de base 2, ao centro um coluna em MDF tubular, medindo
entre 42 cm e 47cm de altura fixada a esta coluna um
acessóno Circular composto de acrílrco espelhado de
4,Omm em poliéster escovado prata, contendo a mscnção
Circundado um desenho da bola de futebol na cor verde
na parte superior do troféu base em MDF, chapa única de
4,0 cm de espessura, em sentido vertical acessório em
MDF na cor preta, com detalhe sobreposto na parte
central em formato de mela-lua, medindo 6,0 cm de
espessura entre 12 cm e 15cm de altura, uma bola
vazada em MDF contendo em sua parte central uma bola
de futebol com detalhamento artesanal, medindo entre 10
cm e 12 cm em diãmetro, confeccionada em resina de
I poliéster, banhado a vácuo, na cor ouro
TROFEU 80 CM COMPOSTO POR - Base 1 Confeccionada em MDF(fibra de média densidade)
sobreposta, espessura de 5,Ocm, diâmetro de 24 cm,
laqueada na cor azul, a frente uma plaqueta retangular
em aço carbono, de 12 cm de comprimento x 3,Ocm de
altura, com a mscnção "Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Prefeitura de Riacho de Santana" - 2° Colocado
Entre as bases 1 e 2 drstàncta de 25cm, contendo entre 8
e 10 tubos de metal niquelado com 20 cm de altura e
40mm3 de diâmetro, angulado em 90° Base 2 confeccionada em MDF sobreposta, fibra de média
densidade, espessura de 5,0 cm, diãmetro de 20 cm
laqueada na cor preta, contendo uma faixa verde central,
plotagem VInil holográfico, corpo: confeccionado em aço
carbono 4,Omm, côncavo vazado e detalhes em baixo
UND relevo gravado o Jogador de futebol com a bola, medindo
entre 42cm e 37cm de altura fixada nas laterais de base
2, ao centro um coluna em MDF tubular, medindo entre
42 cm e 47cm de altura fixada a esta coluna um acessório
Circular composto de acnhco espelhado de 4,Omm em
poliéster escovado prata, contendo a mscnção Circundado
um desenho da bola de futebol na cor verde na parte
superior do troféu base em MDF, chapa única de 4,0 cm
de espessura, em sentido vertical acessóno em MDF na
cor preta, com detalhe sobreposto na parte central em
formato de mela-lua, medindo 6,0 cm de espessura entre
12 cm e 15cm de altura, uma bola vazada em MDF
contendo em sua parte central uma bola de futebol com
detalhamento artesanal, medindo entre 10 cm e 12 cm em
diâmetro, confeccionada em resina de poliéster, banhado
a vácuo, na cor ouro
TROFÉU COM 39 CM DE ALTURA, com base oval com
22 cm de largura em polímero na cor preta, com
UND acabamento metalizado na cor dourada na tampa Sobre
esta base um suporte metalizado na cor dourada e uma
estatueta suoenor fixa de celeiro Plaaueta em latão

VICS
trofeu

5

112,26

561,30

I
VICS
trofeu

30

30,26

907,80
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UNO

52

UNO

53

UND

54

UNO

55

UNO

56

CJ

TROFEU COM 45 CM DE ALURA, com base oval com
22cm de largura em polímero na cor preta, com
acabamento metalizado na cor dourada na tampa Sobre
esta base um suporte metalizado na cor dourada e uma
estatueta supenor fixa de Jogadorde lute boi Plaqueta em
latão para gravação. Demais componentes metalizados
na cor dourada.
TROFEU COM 46 CM DE ALTURA, com base oval com
22 cm de largura em polímero na cor preta, com
acabamento metalizada na cor dourada na tampa Sobre
esta base um suporte metalizado na cor dourada
estatueta supenor Intercambiável Plaqueta em latão para
gravação Demais componentes metalizados na cor
dourada
TROFEU COM ALTURA DE 153 CM, base octogonal
com 26,5 cm de largura em polimero na cor preta, dois
estágios com bases de madeira, taça metalizada na cor
dourado com 44 cm de largura a partir das alças Tampa
da taça e alças metalizadas na cor dourada Estatueta
Intercambiável
Quatro
colunas
composta
por
componentes na cor dourada Plaqueta em latão para
gravação Uma estatueta de honra ao rnénto (Deusa da
Vrtóna) fixa na base e cinco ágUias lixas no estágio em
base de madeira
TROFEU COM ALTURA DE 180 CM, base octogonal
com 26,5 cm de largura em polimero na cor preta, dois
estágios com bases de madeira, taça metalizada na cor
dourado com 44cm de largura a partir das alças tampa da
taça e alças metalizadas na cor dourada estatueta
intercambiável.
Quatro
colunas
composta
por
componentes na cor dourada, plaqueta em latão para
gravação uma estatueta de honra ao ménto (Deusa da
vitóna) fixa na base e cinco ágUias lixas no estágio em
base de madeira
TROFEU COM ALURA DE 167 CM base octogonal
com26,5cm de largura em polfmero na cor preta, dois
estágios com base de madeira, taça metalizada na cor
dourado com 44 cm de largura a partir das alças. Tampa
da taça e alças metalizadas na cor dourada Estatueta
Intercambiável Quatro colunas composta por composta
por componentes na cor dourada Plaqueta em latão para
gravaçl!io Uma estatueta de honra ao rnénto (Deusa da
Vitóna) fixa na base e cinco ágUias fixas no estágio em
base de madeira
UNIFORME PARA ARBITRO DE FUTEBOL composto
de quatro camisas mela manga, quatro calções com
elástico e cordão, klts com cores diversas, camisas verde,
vermelho, amarelo, azul Calções sempre da cor preta

VICS
treoleu

20

34,16

683,20

VICS
troleu

30

36,60

1098,00

VICS
troleu

5

173,27

866,35

Vics
troleu

5

314,81

1 574,05

VICS
troleu

5

283,08

1415,40

VICS
troleu

12

136,66

1639,92

Valor Total R$ 115.519,00 (Cento e quinze mil e quinhentos e dezenove reais).

115.519,00

A(s) empresa(s) vencedora(s), doravante denominadas CONTRATADAS resolvem registrar os preços, com
Integral observáncra da Lei nO8666, de 21 de Junho de 1993, com as alterações postenores e Decreto
MUniCipaln° 7 707/2009, mediante cláusulas e <i.~dlções seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1 O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto o Fornecimento de matenais
esportivos, para atender as anvidades desportivas desenvolvidas nas Unidades Escolares do Ensino Infantil e
Fundamental, eventos culturais e esportivos promovidos pela Secretana MUnicipal de Cultura, Esporte e Lazer
e programas e projetos da Secretaria MUnicipal de Assistência Social, deste rnumcrpio, sob o regime de menor
preço global, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I do Editai e propostas apresentadas
na hcitação do Pregão Presenciai do Registro de Preços n° 030/2017 do Processo Administrativo n° 058/2017,
que Integram este Instrumento.
CLÁUSULA

SEGUNDA - VALIDADE

DO REGISTRO DE PREÇOS

2 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura
podendo ser prorrogado conforme possibilidades previstas no art 12, caput, do Decreto nO 7892, de 2013,
mediante fundada Justificativa, autonzação da autoridade supenor e que a proposta continue se mostrando
mais vantajosa para a administração
CLÁUSULA

TERCEIRA - DA SOLICITAÇÃO

DOS PRODUTOS

3 Os objetos descritos nesta
Ata de Registro de Preços serão solicitados de ACORDO COM AS
NECESSIDADES da Administração Pública Municipal e condições estipuladas no Editai, mediante emissão de
Autorizacão
de Fornecimento
expedida pela Setor de Compras, durante a VigênCia da respectiva Ata de
Registro de Preços.
CLÁUSULA

QUARTA-

PRAZO PARA RETIRADA

DO TERMO CONTRATUAL

4 - A CONTRATADA deverá retirar a Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da notificação enviada pelo Setor de Compras do Departamento
constante no preâmbulo deste Edital
CLÁUSULA
PREÇOS

QUINTA

-

CONDiÇÕES

DE RECEBIMENTO

DO OBJETO

de Administração,

DA ATA

no endereço

DE REGISTRO

DE

5 1 - O objeto da presente hcrtação será recebido'
5 1 1) provisoriamente,
para efeito de postenor venficação de sua conformidade com a especificação e, sendo
atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Editai, o objeto será recebido em caráter definitivo;
após a venücação da qualidade e quantidade dos mesmos,

5.1.2) definitivamente,

-<,

5 1 3) serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no
ANEXO I apresentado na proposta, devendo a sua subsnnnção ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.2
abaixo

j

:!

;jl

5.2 - Caso o(s) objeto(s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de recusa, no qual se
consignará as desconformidades venficadas, devendo ser substrtuldo, no prazo máximo abaixo fixado
.el

5 2 1) se disser respeito á especificação, rejeitá-lo no todo, determinando
contratação, sem prejulzo das penalidades cabfveis,

sua substituição

ou rescindindo

a

522)
na hipótese de substmnção, a Contratada deverá fazê-Ia em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado,
52 3) se disser respeito à diferença das caracterlsncas
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabívers,

do objeto, determinar sua complementação

524)

jJeY,,6J.áfazê-Ia em confoml!Qide

na hipótese de complementação,

,
~~~~--~

a Contrat~

;Lj.L~3.118/0001-50r
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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

Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da notificação por escnto, mantido o preço
inicialmente contratado
3 5 A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega dos produtos deverá vir acompanhada
da cópia da Ordem de Compras e da cópia da Nota de Empenho referentes aos produtos fornecidos, ou deverá
mencionar o número do processo
CLÁUSULA

SEXTA - DOS PREÇOS

6.1 - Os preços ajustados para a execução do objeto deste Pregão são os constantes da Ata de Registro de
Preços e serão fixos e Irreajustáveis

62

- O preço deverá ser fixo, equivalente
pagamento na forma prevista no Editai

ao de mercado

na data da apresentação

da proposta,

para

6.3 - Deverão estar Incluídas no preço, todas as despesas necessánas à entrega do objeto desta licitação,
sem quaisquer õnus para a Administração,
CLÁUSULA

tais como frete, tnbutos e demais despesas pertinentes

SÉTIMA - DOS REAJUSTES

7 1 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e Irreajustávels,
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do InCISOII
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 vanações de mercado e determinação
do Governo Federal e, os preços registrados que estiverem suieitos ao controle oficiai, poderão ser atuallzados
os valores nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador
7 2 - Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneüciáno do registro poderá solicitar a
atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao MUnicípiO de Riacho de Santana, instruído
com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como' lista de preços dos fabricantes, com
Notas Fiscais de compra Imediatamente antenores e postenores à vanação alegada à aquisiçáo dos serviços,
maténas-pnmas, componentes ou de outros documentos

73 - Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inCISO II do artigo 65 da Lei
8 666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e imciar outro processo
hcttatóno,

......

74 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido
o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo MUnlclplo
de Riacho de Santana para a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o
novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diáno Oficiai do MUnicípiO de Riacho de Santana

,I

;!

.

o:',7"

7 5- A COMPROMISSARIA não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação do pedido de que
trata o Item 72 pela Prefeitura, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Editai e/ou ~
cancelamento do preço.
CLÁUSULA

OITAVA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Muruclpio de Riacho de
Santana), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nO8 666/93 e no Decreto MUnicipal nO7707/2009, relativos à utilização do Sistema
de Registro de Preços
82 - Caberá ao fornecedor beneflciáno da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do for~lmento
aos órgãos ou entidades da Administração Pública
que não participaram do certame, independentem~:t.l'9).ut18'OOm~~s
na Ata, desde que este
»>

~
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ESTADO DA BAHIA
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PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas
CLÁUSULA NONA - DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO
9 1 - O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto,
mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta
MUnicipalidade devidamente atestado pelo responsável pelo recebimento dos produtos e, prova de
regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, MUnicipal e Junto ao FGTS e Superior Tribunal do Trabalho,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas
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 permitir o cumprimento das eXigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias
91 2 - A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, Juntamente com a nota fiscal/fatura,
declaração, (conforme 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 devolvida à CONTRATADA para retificação e
reapresentação, Interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem 9 1
9 1.4 - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão
geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária
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 seja efetuado em desacordo com as especificações constantes da Nota de Empenho.
CLÁUSULA 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 produtos contratados
10 1 2) Manter as mesmas condições de habilitação
10 1 3) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações
formais

I

10.1.4) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que mcidarn sobre o produto fcrnecido, bem
como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega
~-;j
"

~.;

10 1 5) Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos que estejam sob
suspeita de contaminação, condenado por autoridade sanitária
101 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 necessénos para a execução da Ata de Registro de
Preços
10 2 2) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos
devidos, nos prazos determinados
102 3)

Elaborar e manter atuallzada listagem de preços que contemple a relação dos produtos para os fins

23.293.118/0001~5õl
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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

previstos nesta Ata e na Autonzação de Fornecimento
1024) 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 única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata
de Registro de Preços, a Administração, através de sua própna equipe ou de prepostos formalmente
designados, sem restnnçir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização
na sua execução, solicitando à COMPROMISSARIA, sempre que entender conveniente, Informações do seu
andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados A ação ou omissão total ou parcial da
fiscalização não exirmrá a COMPROMISSÁRIA de total responsabilidade de executar o fornecimento
estabelecido neste Termo Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Hiataanderson
Rodngues Flores (Coordenador de Compras e Almoxanfado)
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
12 1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos
121 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 obngações assumidas pela ocorrência
de caso forturto ou força maior, devidamente comprovados
121.3) Interesse público, devidamente motivado e Justificado pela Adrrumstração
121 4) Demais hipóteses previstas no art 78 da Lei nO8 666/93, bem como desta Ata
121 5) Liquidação Judiciaiou extrajudicial ou falência da Contratada
121.6) Responsabilização por prejuízos causados à Administração
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13 1 - A adjudlcatána que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de
Registro de Preços, dentro do prazo previsto no Item 26 2 do Editai, caracterizando o descumpnmento total da
obrigação, ficará sureita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos Itens euros preços foram
registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 87 da Lei nO8 666/93

~

j

13 2 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei nO8666/93 e artigo 5°, "caput" da Lei nO
10 520/02, a licitante vencedora do certame ficará sureita, garantida a defesa prévia, à multa diária de 1% (um _~
por cento) do valor de cada entrega, por dia corndo de atraso, por atraso injustificado na entrega dos produtos, )./
até que seja efetlvada a entrega total
'"
133 - Pela mexecução total ou parcial do contrato, por parte da COMPROMISSÃRIA, de quaisquer das
obngações decorrentes dos eventuais alustes a serem firmados, a Administração poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar à 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 produtos não entregues Caso a empresa pratique preços
realinhados sem a devida aprovação da PREFEITURA ou não efetue a entrega dos oojetos desta licitação
durante o perfodo de análise de eventual pedido de realinhamento, a mesma estará sujeita também a aplicação
de multa de 10% (dez por cento) do valor global do fornecimento e/ou cancelamento do preço registrado.
134 - O valor da multa poderá, a cnténo da Prefeitura MUnicipal de Riacho de Santana, ser cobrado de
Imediato ou será descontado no pnrneiro pagamento após a sua Imposição, respondendo por ela os
pagamentos futuros e pela diferença, se houver, independentemente de qualquer notificação.
135 - As multas previstas não têm caráter compensatóno, mas Sim, moratório. Consequentemente, o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF SOB N o 14 105 191/000H50
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

pagamento delas não exime a Contratada reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato
punivel venha a acarretar à Administração
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
141 A presente Ata será somente para registrar os preços de mercado sem a necessidade de Reserva
Orçamentária, 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 drsponíveis
Dotações

204

Previsão de
Despesas

Disponibilidade
Orçamentária

- Secretaria Municipal de

Educacão
Unidade
Orçamentária

207Secretaria
Assistêncra Social

Municipal

de

210 - Secretaria MUnicipal de
Cultura, Esporte e Lazer
2098- Gestêo do Ensino
Fundamental
2096 - Manutenção do Fundeb 40%
Projeto Atrvidade

18585,78
5000,00

2250 - Gestão do Ensino
Fundamental Q S E
2057 - Gestão das Ações do Fundo
Municioal de Assistência Social
2262 - Gestão do Programa de
Atenção Integral à Familla - PAIF

5.000,00
20000,00
15.000,00

2261 - Gestão dos serviços de
convivência e fortalecimento de
vinculas
2025 - Gestão das Atrvidades da
Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer
2212 - Gestão das Ativrdades do
Desporto Amador
Elemento de
Despesa

18.603,01

150000,00

16657,45
~

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

I

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15 1 As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro
da Comarca de Riacho de Santana, Estado do Bahta, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado 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 obrigação da CONTRATADA de
curnpnr os termos contratuais assinados ~a data de vencimento da mewa
j
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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

162 - 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 Administração também não se responsabilizará pela
entrega de material, sem a respectiva nota de Empenho
163 - A Administração, ao seu exclUSIVOcnténo, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de VigênCia da Ata
de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um
novo contrato
16.4 - Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo disposição expressa
em contrário e em sua contagem excluu-se-á o dia de mlcio e mclutr-se-á o dia do vencimento
16 5 - A despesa com a contratação correrá á conta da Dotação Orçamentária
da Autonzação de Fornecimento pela DIVisão de Compras

vigente na época da emissão

166 - Fazem parte Integrante desta Ata, Independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no
Edital e as normas contidas na Lei nO8.666/93
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, perante as testemunhas abaixo Indicadas, para todos os
fins e efeitos de direito
Riacho de Santana-Ba, 10 de julho de 2017
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Lüifa Francrele Guedes GUimarães
Pregoeira
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Cássia Batista dos Santos
Membro da Equipe de ApOIO
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Renata Ramos Carvalho Alves
Membro da Equipe de Apoio
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