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I ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO- SECAO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0 322/2016 

PREGÃO W 055/2016 (PRESENCIAL) - COMPEL 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, a Secretaria de Administração do Município 
de Camaçari, com sede na Av. Francisco Drummond, s/n.0

, Centro Administrativo, Centro, Camaçari, Bah ia, a 
seguir denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada pelo Sra. Lezineide Andrade 
Chagas Santos, Secretária da Administração, CPF/MF n• 333.216.715-49, formaliza a presente Ata de Registro de 
Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO W 055/2016 (PRESENCIAL)- COMPEL, oriunda 
do Processo Admin istrativo N° 00403.11.07.611 .2016, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional 
às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei n° 8.666/93, regulamentado pelo Decreto n° 57 42/2014, segundo 
as cláusulas e condições a seguir. 

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES 

LOTE ORGAO QTDE ENDEREÇO DE ENTREGA 
SEDUC 35.000 

01 SESAU 1.500 INDICADO NAS AFM'S 
SEDES 100 

SECAO E DEMAIS 1.500 

1) OBJETO 

1.1 A presente Ata de registro de preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o reg istro de preços 
para aquisição de material de limpeza (sabão de côco 200 gr; sabão em barra 200 gr pacote com 05 
unidades; limpa v idros 5 I ; desodorizante sanitário em pastilha pacote com 03 unidades; lustra moveis 
200 ml ; álcool em gel 420 ml ; água sanitária 11) para futuras contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Municipal, conforme Anexo I do Edital da licitação em epígrafe. 

PROMITENTE FORNECEDOR 
RAZÃO SOCIAL A BAHIANA EMBALAGENS L TOA - ME CNPJ I 01.703.017/0001-78 

ENDEREÇO RUA EIXO URBANO CENTRAL, SJN•, EDF. PAULA, LOJA 02 

BAIRRO CENTRO I CIDADE I CAMAÇARI ESTADO I BAHIA 

CEP 42.800-110 I E-MAIL I abahianaltda@ig.com.br TELEFONE I (71 ) 3621-0414 

CÓDIGO PREÇO UNITARIO{ R$) % DIFERENÇA 
LOTE 

MATERIAL ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE 
REGISTRADO MERCADO 

PREÇO DE 
MERCADO 

SABÃO DE COCO, A BASE DE 
ÓLEO DE COCO. EMBALAGEM 
COM 200G, COM DADOS DE 

01 76421 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
PIRAMBU UN 38.100 1,25 2,32 46,12 MARCA DO FABRICANTE, DATA 

DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE E REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, elencados nesta Cláusula , ficam declarados registrados 
para fins de cumprimento deste instrumento e do(s) futuro(s) Contrato(s) que venha(m) a ser firmado(s) 
entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o MUNICiPIO. 
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1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

2) VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da publicação da Ata 
de Registro de Preços na imprensa oficial. 

3) ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder 
Executivo Municipal, que participaram dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de preços 
elencados no preâmbulo desta Ata de Registro de Preços a integrarão. 

3.2 Os órgãos participantes deverão: 

a) Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador a fim de obter a indicação do fornecedor, dos 
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados; 

b) Manifestar, formalmente, para o órgão gerenciador o interesse em celebrar o contrato. 

c) Transferir os recursos financeiros para o órgão gerenciador, referentes ao quantitativo solicitado. 

4) UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

4.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder 
Executivo Municipal que não participaram dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
do Decreto Municipal n.0 5742/2014, que não integrarão esta Ata de Registro de Preços, poderão solicitar 
ao órgão Gerenciador anuência a sua adesão. 

4.1.1 O pedido de utilização da Ata de Registro de preços deverá ser consultado ao órgão gerenciador da 
Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente formalizado por escrito pela 
Autoridade competente do órgão solicitante. 

4.2 Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras resultantes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

4.3 As aquisições ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata 
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.1 O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo inicialmente 
registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

4.4 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. 

4.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
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4.6 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.7 Compete ao órgão não participante a responsabilidade de adimplemento das obrigações contratuais. 

5) OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

5.1 Cabe ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e de administração do SRP. e ainda o 
seguinte: 

a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços de todos os órgãos e entidades da Administração Direta e 
indireta; 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
c) Encaminhar para COPEC (Comissão de Penalização e Cadastro de Fornecedor) as informações 

necessárias para a instrução do processo administrativo para providências cabíveis quando do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de preços ou das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; 

d) Celebrar a formalização do instrumento contratual do sistema de registro de preços; 

e) Comunicar a celebração aos órgãos participantes, bem como as suas eventuais alterações; 

f) Colher as assinaturas e providenciar a imediata publicação da Ata de Registro de Preços, bem como 
das possíveis alterações na imprensa oficial. 

6) OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR 

6.1 Quando incluído na Ata de Registro de preços, está obrigado a celebrar os instrumentos contratuais nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata, quando convocado. 

6.2 Manter durante a validade da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

6.3 Submeter-se-á a todas as normas e condições do edital e seus anexos, que integram esta Ata de Reg istro 
de Preços, independente de transcrição. 

7) ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 Toda vez que for constatado através de pesquisa de preços, que os valores registrados na Ata de Registro 
de Preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, o Órgão Gerenciador poderá: 

7 .1.1 Revisar os itens com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado, na forma dos Art. 
14 e Art. 15 do Decreto Municipal n.0 5742/2014. 

7.1.2 A Ata de Registro de Preços será revogada na ocorrência do disposto no §4° do Art. 14 e §2° do 
Art. 15 do Decreto Municipal n.0 5742/2014. 

7.2 A revisão dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso 11, alínea "d" da Lei 8.666/93, deverá ser realizada 
mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal. 
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7.3 O PROMITENTE FORNECEDOR deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada 
item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as parcelas relativas à mão-de
obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao preço 
final. 

7.4 A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços 
de proceder às futuras revisões, caso venha ao PROMITENTE FORNECEDOR solicitar equilfbrio 
econômico-financeiro. 

7.5 A cada pedido de revisão de preço deverá o PROMITENTE FORNECEDOR comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova 
composição do preço. 

7.6 No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial deverá 
demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das 
parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em 
geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

7.7 A critério do Órgão Gerenciador poderá ser exigido do PROMITENTE FORNECEDOR lista de preço 
expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e 
numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 

7.8 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, para verificação 
dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria 
unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo 
Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 
instruída com justif icativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da 
Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 

7.9 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, 
devidamente apurado, e os propostos pela Detentora do Registro de Preços, será mantido durante toda a 
vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico 
durante a vigência deste registro. 

7.1 O A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial. 

7.11 ~ vedado ao PROMITENTE FORNECEDOR interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 
processo de revisão de preços, estando, neste caso. sujeita às sanções previstas neste edital. 

7.12 ~ vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o§ 1 o do art. 65 da Lei Federal 8.666/1993. 

8) PENALIDADES 

8.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o munrc1p1o, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, após prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório, quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de preços; 

b) Recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável; 
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c) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

d) Não mantiver a proposta; 

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração pública; 

f) Cometer fraude fiscal. 

8.2 O cancelamento do registro, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 

8.3 O procedimento para aplicação de penalidade é conduzido pela COPEC, sob a Coordenação de Materiais 
e Patrimônio e a penalidade aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da Administração. 

9) CANCELAMENTO 

9.1 DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

9.1.1 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de preços; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tornar 
superior ao preço praticado no mercado; 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos 111 ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 8.666/1993 ou 
no art. 7° da Lei Federal1 0.520/2002. 

9.1.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "d" deste item será 
formalizado pela COPEC, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

9.2 DO REGISTRO DE PREÇO 

9.2.1 O registro de preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 9.1 ou, ainda, na 
ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

a) por motivo de interesse público; 

b) a pedido do fornecedor. 

9.2.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão 
gerenciador, nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços. 

10) DOCUMENTAÇÃO 

10.1 A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir 
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes, que fazem parte deste instrumento 
independente de transcrição: 
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a) Processo Administrativo n° 00403.11.07.611.2016; 
b) Edital de PREGÃO No 055/2016 (PRESENCIAL)- COMPEL e anexos; 
c) Proposta do PROMITENTE FORNECEDOR apresentada em 07/10/2016. 

11) DISPOSIÇÕES FINAIS 

11 .1 Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

Camaçari, 13 de dezembro de 2016. 

ASSINAM 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
AUTORIDADE COMPETENTE DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
MARIA JACIRA BACELAR CERQUEIRA 
R.G. 01.456.454-87 SSP-BA 
CPF: 161 .903.865-04 
PROMITENTE FORNECEDOR 

~ 
I 
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A BAHIANA EMBALAGENS LTDA- ME 
Rua Eixo Urbano ('entro/, s n - Edl Paula IA?ia 1 

( 'EP -12.800-11 O- ('entro - ( 'a11wç·ari Bahia 
Fones: {71) 3621-0-11-1 9 9968-06-12 e-moi/: abahiana9 7(f!_,gmail.com 

C PJ : 0 1.703.0 17/000 1-78 - lnsc. Estadual: 45.923.520 

P\IC- PRI.I Ull RA \lll\ICII',\1 DU. \\ IA(, \RI 
CO~IISSÀO et: rRAl PERMA I ' li DI I ICII •\(, \o C0\11'1 I 
PRJ(,t\0 '\0 055/20 16 !PRI:SI.~(It\1.)- CO.\ IPI I 
l:mprcsa: A B/\ 111 /\ 1A I"MI3/\I.i\(,J '-JS 1. 1 Di\. l "'.1· 01.70:;017 0001-71\ 
Contato: Ccbo Luiz R. Cergueira- I one: 71-:;6::! 1-0 li I Cclu_lar: 7 1 -9996~:06· 1 ::! 

Objeto: Registro de preços pnra aquisição de material de l11np..:;a (sah;lo de cúco 100 g. ~ahüo c1n ba rra ::!OO g pacol<: com 05 un1dadc~. 
limpa 'idros 5 1: desodorizante sanitário em plhtilha pacote com o:; u111dadcs: lustra lll(n c1' 100 ml. úlcool em gd -120 ml. água 
sanitaria li pam futuras cont rataçôes de acordo com a COil\ cnil:ncia c ncccy,,dmk da t\dministraç;io :-.Junicipal. 

PROPOSl A DE PRI:(OS 
Lote 01 - Exclusivo ME/EPP 

ITEM EX 

r 
-- -

DESCRIÇÃO 

SABÃO DE COCO. i\ HA'>I DI· 
ÓI.FO DE C'OC'O. EMI1AJ.,\GE\1 
C'0\1 200G. C0\1 D\DO'> DI 

UF Otd 

01 IDLNTII 'JC/\(,\0 DO PRODl 10. l':'\ 
38100 A,B,C MARCA DO I AB RICt\ \!li . D \I!\ 

Dr F,\I1RICA(,',\O. I'R ,\/0 DI 

j_ I ~A~.-,'~;;.1)1 I RI ( dS I RO '() 

~:RIO Di\ Si\l DI_ .. __ -- --'-

-
Marca 

P1rambu 

Preço 
Un1táno R$ 

1 25 

L 

Preço Total 
R$ 

--' 

47 625 00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 01 R$ R$ 47 625,00 

(Quarenta e Sete M1I Se1scentos e V1nte e Cmco Rea1s) 
LEGENDA DO CAMPO EXIGENCIÃ- -- - · - ---- - --

A· Como croréroo de classofocação de proposra cada hcolanle devera apresenrar um (0 1) exemplar de amosrra para cada Hem, Lo I e em conformodade com as 
especohcações contidas na proposla de preços no ed•lal e na aocumenração tecnoca Cada embalagem dos produtos cotados deverão apresentar 
onformações que os odenlofoque de acordo com as exogêncoas e especofocações lole dala de fabrocação prazo de validade marca e nome do fabncanle As 
amostras deverão ser apresentadas na sessão de abertura das proposlas 
8 • Certofocado de regostro ou notolocação sompllfocada do produlo cotado no Monosleno da Saude conforme legoslação ANVISA Tratando-se de produros 
dospensados de regostro ou notofocação sompllfocada que fogurem em relações elaboradas pela ANVISA. conforme prevoslo na legoslação devera ser 
apresentada a comprovação de dospensa 
C · Autorozação de funcoonamento do fabrocante do produlo cotado. expedodo pela Agêncoa de Vogolãncoa Sanotàna ANVISNMS Poderã ser apresentada a 
publicação no Doaroo Ofocoal da Unoão (VISNANVISA) 

lkclaramo~ que concordamos c atcmkn:mos H1da' ;" o:'i)!ê·no:i;" do o:d11al c 'cu' anc"" .: que 11th prct,:os (>li:nadt" C\t<io mcJu,,t, 
todas as despesa' n..:cc"árias :1 c'ccut,:iio do oh_1o:to desta ilcitat,:üo. tal' como: O'> o:ustos com :..cus proli~~ionai~ cmol\ rdos na e'ecução 
do ohjdo da licitação: trihtllos: enwlumcniO:... o:ontrihuH,ilc' sociais. lisc;u, c parali:..c;us: li'ctcs para entrega tk qunisqucr mntcriais 
C li Camaçari: seguros: encargo~ soo:iais c trabalhista,. equipamentos de proto.:ç:1o indi' 1dual ..: dcm:us despesas in.:rcnt.:s. den,~ndo o 
preço ofertado corresponder. rigorosamente. às c'p..:cr licat,:<ks do oh_1.:to licitado. n:1o o:ahcndo quaisquo:r rei\ indit·at,:ôcs do:\ idas a 
cTHh n.:ssa a\ a ilação. para .:Ii:ito d.: solicitar rc\ isào de pn.\"<"- por recolhimentos determinados pela autoridad.: ~.:ompetcnte Validade 
da l'roposJa: 60 dia' Pnvo dc I ntrcga do \ latcnal lll d"'' a parti• do 1\mtccimcntn da ' ola dc l mp.:nho. O pagamento s.:ra 
rcalintdo em atc 20( \ IIIIC) dias lit.:i,. nullados a part11 do n:..:o:himcnto do ntat..:rial c mcdianto.: a aprc,elllaç:1o dos do~.:umcnto' liscats 
legalmenlc C'- igl\eis. 

Cam<~çari. 07 de outubro de 2016 GL L-~ R, . ~ ---- - -
.-\ llahiana I mhal:r)!c'lh I tda 

( .:lso l.u11 Rodrigue' Ccrq ucmr 

fo1. 703.017/0001-7ãl 

A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 

Rua E1xo Urbano Central, S/N", Edf. Paula LoJa 02 

L Centro- CEP: 42.800-110 _j 
Camaçan- BA 



PREFEITURAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
PREGAO PRESENCIAL Nt 27/2016 oo,.oo_.., do ... do...- o-..., ..... ,-.., 
S.U..,_ .......-~a .... ~~~ d. 2017. CIDflll...aG pubic:olll'elilracll.,._ 2H2.2016. 
OIX..,.toiOESEfiiTA....,_.SeuaodeAblft.n 0&.'01'2017, 0130h . CaoM. 2t,1a201$ ....._p., ... ~Pregoelro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

HOMOLOGAÇAO·o-Oo..._ .. ~.,.,...,.__ -·-GAO·N"0W2011 
~ ·COir.ftl.. CllfO ...... o o ....... SROOI,_. 8(ll-.çlo de l'nMINII dl ~ (Ublo de ctlco 200; llllllllo 
MlberN2009JIIICII*~05.....,..,.._..,.. ..... ,l~ ......... - ...... PI(:(JieCOir'IOl_....,.. .... ,.......,,....,_,., ........................... ~----co-·~·~-
~ ......... l..ott01 VAlOftUNfTÃRIO'RSt.2'5("" .... '.._•c-"'IO~J.V.Ar.LORGl08Al R$4762500 
(QUifefKit Mtl ml.......,. a wM a ClriCO ,....). PROUINENTE FORNECEDOR A IAHIANA EMBAl.ACM!:HS LTOA ·ME 
LC*02 VALORUNrTAiuo ft$4lS(~,_.,...,...,anc:oCMC8Yoll-VALOROl08AL R'$4 120,00( ......... 00110 ... 
~a ....... ,....)_ PM>UINtNTE f(MitHE~ LUCW'«) FREITAS COST4· EPP toM 03· VALOR UNITAAIIO RS 
10.00(dNrtrM) VAlOAGlOIAL R$40 100.00(~rlllacemrHd~ PRQMII(EHTf FORHECEOOflWWNX.IST~ 
DE PROOUTOS DI: lAoFtZA L TOlo\· CPP_ ~ 04 w.&.CM UJotrTARIO lU 4 1D c..- ,._ • .-... CIII'IIMI-.1 VALOR: 
GL08Al. ltS 74120.00 ......... a.,....,.....,.,_.. a ..._ ,...). ~HTE FORNECEIXlA: UJCIAHO FREITAS 
COSTA • fPP: LOIII GS: VALOA ~JTARIO RS 1.1'1 (dOil ,._o....,.. o""",.,..,.._). \W..Of{ Ot.08AL RS 1$103 00 
I~ Mil ,.,...._ a "-1 ,...}. PROMIHENTE FORJECEOOR MW lhOUITNA DE PAOOVTOS DE l...aA LTM 
• EPP: L-. 06 VIIILOR UHfTÃRK> R$ 3.~ ('tM ,._ a W'llt a CJI"'CC Cillr'I&IYOI~ VALOR GlOBAL: RS ,,. 47S.OO (cento 
a.....,.. a ~ ml ~ a MlerD o cnxt ,...~ PR~NENTE FORHECE.OOA UEOUFE OtS~ OE 
l.fEOtC.WENTOitMAlVtW.HOSPITN..ARLTDI\....._07 VN.OR.UNITAM1/0 'ti 1.1lt...,..,_eW~c.-.-l .......oA 
GLOEW... RS 111 07'1M~CW~~oeonumie..-.,get'IIJlllle,...~ ~E FOftNECE(X)R MEDliFI OISTRaDJRA 
DE ~OS E MATER.&AL HOSPfTALAR L TOA. CATA DA HOf.oK)LOGAÇAo 1Jt1212D11. AOEMAR 0E1..GA00 DAS 
CHAGAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.' 3221201 S. PAO:GAO PAO:SlNCW. H • 05512010. COUPEI.· OBJETO 
~lMJIN9DII,_.~~,.......,.Iimelen(UôaocMe6c:o2000:.,..,_~ba-ra20CitPMIIMccn05~. 
lmp.a.,...5l.~.......,IO.m~~COI"'t03unld.lides,!Làa~20Cimi,Mcool.m ... ~20mt,.,_ 
~ri•IIW. .......... ~Oe~'*"·~·~-~Munldpllf PROMINENTE 
FOR.N.ECf.OOR- ABAKAHA EM8Al.AGENS L'f"Dr,A • M(.. lOn 01 (SA8Ao Of. COCO 2'0DG1 OUAN1"lOADf )1_101) PREÇO 
\.lflÃJaO ltS 1.25(..-... •W"'tot •CII'OO~), OA-TAOA~TURA. 13.0KWI'àto012018. LEZINEIOEAHDRADE 
CHAGAS SAHTOS • SECRET .IRIA OA A()Wji$TRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.' 323/201S. PREGAOPAO:K..::W.N"00512010·COMI'El·OBJETO 
R-tlllro dt PNQOI c-• aquliJçlo de,..._.. eM~ (ublo O. eOco 200 t: ..WO .-n Mrr• 200 t PNM ODnl 05 Ul"lld:idn., 
~v.ctro.St.~..,..,..,_,_..C*:GIIIc:om03~Uft,.,...200rri,Mc:ooiM1gtl .. 20ml..~ 
..,.,.11,...~~dli.aon:IDCI:IIII•~•~-~UuNcipM PROMINEHTE 
FORNECUlOR. LUCIANO F'RCITAS COSTA· CPP lOTe: Ol (SA8Ao EM 111AN1tA 2!000) OliAN'T'nAO( 11.200; PREÇO 
UNITÃ.RtO RS .. .l5 f.-o,... e ~e~~):: LOTE 04 (DESO()C)NZAHTE Plltr.RA. USO EM VASO SNoiTÂRIO) 
OlWmDAOf 1UCICt PREÇO UNfTARIO R$ 4 10 (.-o ,..... e ......,. ~I DATA DA ASStNAT\JRA 13 de 

dt.l"lmllt0ctt2011 LUINEJOEAHOftADECHAGASSAHTO.-UCRETARIAOA~llV(:AO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.' 32'1201S PREGAO PRESENCIAl N • 05512010. COMPEL. OBJETO 
~tro cte PNQG~~.-• ~de rNt~ c:te ~ t...wo" obco 200o . ..,.,.., ~ 200 0 pecotecotltOS ......,__ 

.,...,. wn. 51;~..,..,., ......... """''*" O) WlldedoM:: ..... ,...... 200 ml iAoooiM~ ..... 20 mt-...,... u,... ...... ~·--COM• ~eneceMidlldtdl~ ~ PftOMINOITE 
~ECf:IXlR wtN NXISTRIA OE PAOOUTOS O! .....u.A LTOA • EPI'. lOTE Ol flDF'il' VOtO 5L.t CM.JAHTWlADE 
4 0IO: ~co I..NTARJ:) RS 10.00 ro.z ,...):: l.OrE oe ('LUSTRA wOYas 200 .._k OUAHTIJAD( s.100. pt:IEÇO 

UMTAfaO- RS Z 7t ... .,.._e MtM8 e'*" ~).. CATA DAASSINAT\.IRA. 13 O. dez:emtwo de 2011. lEZJ'I:EU 
ANORAOt: CHAGAS SANTOS· SfCRETAR~ OAADMNCST'RAÇAO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.' 325/201 S. PAO:GAO PAO:SENCIAI. H • 05512010. COMPEl· OBJETO 

Reg~suo oe ~,.. ~· ~e~~t~ (liiiMOde c6c:o 200 ~:-....,.,.,beM 200g PI'ClC* cx:n05 
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PR~ENI'E F'ORNECE.DOR MEOU:E DeSTfltiiUD()fiA DE MfDCAMENTOS 1E. MATI.IIUL HOSPI1'AI..AR LTOA..lOTE OI 
~COOlET\.JcoEMGEL420...._~~ :te..lOO.PfllfÇOUNfTAiao RSU$ .-.. ,....VI"MeCif'ICO~) 
lOTE 07 tAGUA SN«TARiA 1 L): OUANTlOAOE.. fllOO. PREÇO UNITAAtO. RS 1.13 {tftl r ... e lreze ~).CATA DA 
ASSINATURA lldedazeft0ode1011 LEltNEIOEANORAOECHAGASSANTOS·SE:CRETARIADAAD~ 

AVISO DE ABERTURA· PREGAO N.' 171nG16 (PRESENCIAL) • 00SE11SAUoe. oo,... -"' 
Preçve ~~·w....,. ..... c-. ......................... ~ .. IIÇoOeil· ..... ......_,. 

04.CW2017 ..... EAift .. **"'-~~.,-fel (71Jli21-41M ~....,.._ .. s...,_. 

--diCOSElJSAUOE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 

UCITAÇÁO 216-2016. TOMADA DE PREÇO ~0·2016 
Cll:weto ~cse.,......de.,...,....,.,......-.oeMMQo~:•~""..,...,....._...~ 
~,_....,_.,.CluMfw.MIW~T.,o ...._PTeQo..O. 1&0\12017a~t..acet S.OO.~A• 
~.r.-344 C..O. e.. no • 'fiNNI~• pt.- lnfonneQ6ee r.o 0,.0 de IJc:bçlo • COI'hiOt. ~ 
enoeteço no. ... '*"-- -.OihOO .. 12hOOdM 141'100 .. 17h00 Tel 153802 134-YI371 FSA.. '12112/2016 Joeillnl: dl S.W. At..,.p,.....,...CP\. 

UCITAÇÁO 2T7..Z01S ·TOMADA DE PREÇO ~1·2016 
Ob,.eo ~ .......... de~ .... ~.~ do....,,... do c.ntro. ~
tooll:r:edo,.. _.,.c...._ f-eln .. .......,_...r.-v...,_~- a.c. tti'01'l017 .. 01hl0 l..oeilt s.o,. ~
~rrl44 c... e.. no ... ....,__._....____..fO"br ~r.oDrt*.de~etornb......., 
~ notcllilúlleii. .. ..00 .. 121'100dn14f'IOCI .. 17h00 lei. 75l60213451837t FSA.,2ZJ1212016 ~-~ .,....,.p, .. ~ ... CP\. 

EXEM,LAR DE ASSINANTE· VEN DA 'RDIBIDA 

Foi FRACASSADA a LICITAÇAO 235-2016 PREGÃO PRESENCIAL 166-2016. oo,...-
de~ llpoóleodNMI 510 J** ..... .., ~-..,..,_ N ~ ~- T,.,_ 
Tipo ...,_,.-.ço_ r-a~,... ..... 11'017017 .. 1~ ~no0plo•u:.ç6o•~lw 
~. ri',... c..ero_ noect.....,. ._.,.;x)M12NOOe-14hCO .. 11Nl0 lei ~31alW' E ... no-.
..,........ be pt.-. FSA. 22;12.'201&.. Carolne luurtC:C.. F.-·,..._.. 

HOMOLOGAÇÃO LICITAÇAO 255·2016 · PREGAO PRESENCIAL18S.201S 
O&JETO ~ oe .,...., ... ~na ptM\Içlodle MMÇG~e......,.. dle ooneumo'*• ...,_ • ~ 
dO C..o .. F~~ ..bl WIIW Rbwo C.. Jt.lwol (..,.,., brlrandol. COOf'OenMo • SecreUna 
~de~ Sodll VEHC:EOOR 00 LOTE I. 11 e Pl' C F DE AlMEIDA' QA L TOA. I.OTt I . ..IR DA SI..VA 
EVENTt SVMÇOS·ME VAlOR.I.OTIE.I R$ 12.000.00. LOTE IM lQ..IOOCIO. LOTE li R$ tt..JDO.DOelOTl: FVR$ ... .200.00 
H()MOI..OGAÇ.\O 1511212011 f.-.* s.-._ 231'1211011 • ..,_ ,_,._. oe ~.a... do f~ 

EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO 255·2016 ·PREGAO PRESENCIAL 185·2016 
COHTRATO LOTE I. 111 e IV 661--201S.I2CCONTRATANTE FUNDO MUNICJPAl 005 Of:tfiTOS DA CRIA.NÇA E 00 
AOOl.ESCE.NTE.oeJETO ~de ..-cnM ...,..... ,. ~de ~ •,......... * COftiUinO ....... 

......... ~dO c:..v. ~ "' ................. WiiiW RMh Coat .JviW:It ~ bttl'atldo). 
COOfÔII'WCtO ,..._ s.cnc.n. ...._..... ~ SocMLCONTRATAOO 00 lOT! I. W e Pl' C F DE At.MEJJA& C&A 
\.TDA..ASSIHAT\JRAOOCOHTRATO 1!f1m1Jtf.. V/IIL.OftlOTf.IM tlOOO..OO VALORLOTEII:RS 11lCIOCIOe\W...ORLOT( 

PV"RS 11.200 CJOF.n de~ Zll1:zt2011 • 1M1 F.,....,_ 6t ~ • G-. ~F'~ 

EXTRATO DO CONTRATO UCITAÇAO 255·2016 · PREGAO PRESENCIAL 185·2016 
COHTRATOLOTE ti 859---2011-12C CONTRATANTE· fUNOO~OOS OIRffTOSOACR&AAÇAE OOADOUSCEH'Tf 
oe..ETO ConnUçlodl..,._.~~~~~prtiÁIIÇIOôt~e....,..ôtc:on-..ro~•.....,.,•~ 
do c... ... FOfi'WÇio Pt .............. JfR-----~c- .Nwol ~ ~). ~,... ~ 

Muniapll. ~ Soc:W..ASSH4TURA 00 CONTRATO- 1511212.018 VALOR 00 LOTE I RS 10 100.00 F.n * 
S..... »1212011 ·Ides,-..,_. • oe..n. Geetotoo f..xA. 

HOMOLOGAÇAO LICITAÇAO 2.._2016 ·PREGAO PRESENCIAL 175-2016 
OIJETO~ de INteftM dll ~. ~de..,...,... • sc::www. em IotH 1*11 .._., .. ~de 
FlJNTTTt:C VOICEOOR 00 I.OTE tLIMP4IKY DtSTRI80C)()RA lTOA • EPPLOTE I F RIBBRO RTO • EPfl e LOTE 
• OAHifl.A..._cAoUATOS·WE......._OR:1.0TEIRS41 100.00 lOTEIRSK.50).00e\.OfE ~I 17'0 00 HOWa.CIGAt;k)
Otl 1Z.'2011rw•~~es..n... 01112.'2011·""*"-c.tbtO..OCoetto·Dnear~~ A.WTIT!C 

EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO 2«· 2016 ·PREGÃO PRESENCIAL175-2016 
CONTRATO LOTE I 39-2016---tCWCCOHTRATANTE FI.JNOAÇAO ~ DE TECNOlOGiA DA N()RMAÇ-Ao 
TELE~S E CULTURA fGBERTO TAVARES COSTA-- Fl.JrriTTT'EC 08JE10Aql.-.çlo .............. limpeq 

,....,_,..~e~-.,. ec... ,_. ...,.,- • ~de f\.lrfnfiE.C .CONTRATADO DO lOTE I UMP-AKY 
OISTRI61JIDORA L~· CP9.ASSfi\TURA DO CONTRATO 01 ·1112016 \tlol.OR LOTE I RS 49 &ooOO F'-. de s.nt.n. 
Ott12fl01 ... Arltono c.rto. O.Ot..lho-OrtiD Pt..-.. .. fUrffiTfC.. 

EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO 2«·2016 ·PREGAO PRESENCIAL 175-2016 
CONTRATO lOlt: 11 4D-1016---1022C. CONTRATANTE·f'UNOAÇAo UUNtCfAAl DE TECNOlOGIA OA INFORMAçAO 
TEU:COMJN~S f CULT\JIIt.A !G8ERTO TAVARES COSTA-- FUNTTTEC <:e..ICTO~ ............ ~ 
........._.*~e___. - ..._ ,_. _.., • ........_. R.N11T€C CONTRATADO 00 LOTE IF. NBEJftO 
8RITO • U.~~ 00 C()HllltATO 011121201& VALOR 00 I.OTE n ~ 2'1500.00 Fen. S.... 01/121201 ... 
Nllt1two Cattot Oelto Coeht · Drntor ,_.,..da fUHTnfC 

EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇAO 244· 2016 ·PREGAO PRESENCIAL 175-2016 
COHTftATO LOT[ • 41--2016-1022C COlTRATAHTtf'UNOAÇAo ~ DC TEa«::lOOIA 0!11. .,.-~ 
TEl.EC()tr,ft..hiCAÇOES E CUI..Tl..RA EGBERTO TAVARES COSTA-- AJNTn'EC.OBJETO~ • .......,... 6e ~ 
,....,.... .. ~etc.llf'INr __ ICMI_• ___ •~•A.NTnE.CCOHTRAlADODOLOTE• DANIELA 

IU..c:Ao MAl OI • W..ASSINAT\IftA 00 CONTRATO 011Zfl01f.. ~ALOR oot.OTE. 1t RS U1000 ,_. dl ,.,..... 
01·12!201 ... ..,_... c.rios Deiro eo..o. 01r.a Pr__,.,..e dli FUNTTTEC 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ 
PROCESSO N" 170/2015 
EXTRATO DE CONTRATO 
O MUNICIP90 DC IN\APUA. EM.Io 411 B1Ni1. DN C1Ub1co CJa ......, c::cM'8ID tf' PP--21&'201' CIOfll • ~ P & 1. 
~-~L-CNPJ40~1~.--~ .. ..,..,_....,.,..idol,.,._..,•~ 
O.. ......... ~ e do ttospMfctro ~dllbiBc;M.II ClíltO Y111Dt glabllldt RS 2C8, 13 (dul:.,._ e ..... ~ e Mil, ... 
•PU~l.ob,ttodoPtegloPY.....-04412015CUfi)W*.-o•i-~.c•31dl~·1011.""90'ando 

•~deau~~.......-. 141t2/20tl "-._....~dopr-MW~~eCcwfttoc:o'trftoPCJI't:Onlltdo~pw•o 
Pert:Q)dl2011 ~ .,..,..,..,..., Wu: ~ RodriguMÁI!f'b, e '*-Pref.elfut-• Rlkto FemftoeAnchde 

EXTRATO DE TERMO AOITlVO 
O~ DE IUttAJA. Elllello .. W.......,.. dl Pr.feu• ~ deltwepul torne~ welm'IOU o wc.o 
T_,..AôtA1080Conhlorf'TP·124-2018 c:oMe ~ ,._..l.oc:8c6rM e eon.ruc:e- Ltdll C>IPJOIISM H1 Ql01-1l. '*• ....,..,.., u..,..,...,. ~ ~ ptOQIIMO rf' 1W201e TA.. fiO -waD 101.t1 cs. AS 24 na.cw rw- • quetfO,.,. 

nz_..,. • ....,.,.. • oito , .... • CIIA"'' ~). ~ dMpe ... o.con-...... do Pl...,.• lerMO Aditivo COI'fefto por coma do 
~--oew.ltdciode 2011 ~. 01 de6Qef'l'lbrocte2011. Ra»Ferrt*'loeAntJIJdl PM6MD...,.... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI 
PREGAO PRESENCIAL N.'05712016 · o........,.. .. ..__.f_ .. ......_ __ ... __ 
delean.• 10 a.2'0rP'02 o.tre10Mutlidpef"_• I 2t011lelell\.•l &ll.1a• ....... lilrire811.r.- pr.g~o,...,..,....de preçc~e 
~ ..... ·.....,.,.~-........ CQNtrUÇAo~-~doMurwtap.ode~ ebefU-. 
1'10 ca. ~112017n09t--..0CirYwl o --~enol)ftt,... ,......_..""' M4e ~ ~ .. •~w ,~ 
UoteftANM,01,CenWo, ~(11)36SJ.21l&'Z21Z~-- bli.,_Of9bt' pr....,....,.. ~
...._ Z2 .. 0N..,..,.de2.016.N-*IItr'IOI!Irenoto·~ 

UUHICIPtO 00 """""""' 

PREGAO PRESENCIAL N.'OSII2016 ·0..._ .. .--•• _ .. _ ----
c~aL•n•tOS20t02. o.a-.-.........,.....,_.1210f13eleln.•afMit3e~ . ._.,.-.~~~depreç.o~ '*' ....... ...,.,......3(1...-dl~·~·~~~-~-.....apode 
.JettofWd ~no•0410112011 .. 1~0.w.t..,.....~gr~,. ........ Pr.....-•. s.ttt 
iAw.F~MotenNwt.,01.C..O ~·(T7)3813213112212..,.,..._ __ beloe~')lbcnr'ldj 

Jebcwwdi· .... 22cte~cMI011 Jt.nndirRMnoe·IIINI6o-~ 




