
I ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO- SECAO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0 043/2018 

PREGÃO W 124/2017(PRESENCIAL)- COMPEL 

Aos oito dias do mês de março do ano de 2018, a Secretaria de Administração do Municipio de Camaçari, com 
sede na Av. Francisco Drummond, s/n.0 , Centro Administrativo, Centro, Camaçari, Bahia, a seguir denominada 
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada pelo Sr. Reginaldo Paiva de Barros, Secretário da 
Administração, CPF/MF no 072.379.955-53, formaliza a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da 
licitação na modalidade PREGÃO W 124/2017(PRESENCIAL)- COMPEL, oriunda do Processo Administrativo no 
00727.11 .07.611 .2017, 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° 5742/2014, segundo as cláusulas e condições a 
seguir. 

1) OBJETO 

1.1 A presente Ata de registro de preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preço 
para o serviço de locação de trio elétrico, mini trios e carro pranchão, para atender as demandas dos 
eventos festivos realizados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Coordenação de Eventos, 
PROMITENTE FORNECEDOR: REALCE PRODUÇOES E EVENTOS LTDA EPP; VALOR GLOBAL DO 
LOTE: R$ 1.220.000,00 (Hum milhão, duzentos e vinte mil reais), conforme Anexo I e 11 do Edital da 
licitação em epígrafe. 

PROMITENTE FORNECEDOR 

RAZÃO SOCIAL REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS L TOA EPP CNPJ 114.387.525/0001-36 

ENDEREÇO AV, VALDOMIRO RODRIGUES, 103, LOTE: 08 E 09; SALA 01 , EDIF. REVI CENTER 

BAIRRO CENTRO I CIDADE I LAURO DE FREITAS ESTADO I BA 

CEP 42.700-000 I E-MAIL I realce.producao@gmail.com TELEFONE I (71) 3024-0040 
NOME DO CPF REPRESENTANTE REPRESENTANTE ZOLAQUIO DA SILVEIRA BITENCOURT FILHO LEGAL 424.302.325-53 
LEGAL 

LOTE ÚNICO PREÇO UNITÁRIO (R$) "lo DIFERENÇA 
ESPECIFICAÇÃO UF QTDE PREÇO DE 

ITEM REGISTRADO MERCADO MERCADO 

01 TRIO EL~TRICO TIPO I DIÁRIA 40 10.000,00 18.066,67 44,65 
02 TRfO ELÉTRICO TIPO 11 DIÁRIA 40 8.000,00 11.433,33 30,03 
03 MINI TRIO DIÁRIA 65 4.000,00 6.500,00 38,46 
04 CARRO PRANCHÃO DIÁRIA 30 8.000,00 10.000,00 20,00 

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, elencados nesta Cláusu la, ficam declarados registrados 
para fins de cumprimento deste instrumento e da(s) futura(s) Contratação(ões) que venha(m) a ser 
firmado(s) entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o MUNIC[PIO. 

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. 
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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 qulntuplo 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. 

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 à responsabilidade de adimplemento das obrigações contratuais. 
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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 é;lssinaturas 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 Registro 
de Preços, independente de transcrição. 

7) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 O PROMITENTE FORNECEDOR deverá executar o serviço de acordo com o Termo de Referência -
ANEXO I do edital. 

8) ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 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: 

8.1.1 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. 

8.1.2 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. 

8.2 A revisão dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilfbrio 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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8.3 

8.4 

O PROMITEf'JTE 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. 

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 equilíbrio 
econômico-financeiro. 

8.5 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. 

8.6 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). 

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

8.8 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 justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da 
Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 

8.9 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. 

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

8.11 É 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. 

8.12 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o§ 1° do art. 65 da Lei Federal8.666/1993 

9) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação dos 
documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo órgão solicitante da despesa, 
relativo aos produtos efetivamente fornecidos de acordo com os quantitativos solicitados no contrato ou 
documento equivalente. 

9.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA o decurso do 
prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043-2018PP 124-2 
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9.3 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pela CONTRATADA, através 
de Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua 
proposta, após assinatura do contrato ou por outros instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 
da Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho. 

10) PENALIDADES 

10.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o municlpio, 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 retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

d) não mantiver a proposta; 

e) deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

f) fraudar a execução do instrumento contratual; 

g) for declarado inidõneo para licitar ou contratar com a Administração pública; 

h) cometer fraude fiscal. 

10.2 Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA das suas responsabilidades na execução do objeto, as 
quais prevalecerão até a vigência da Ata de Registro de Preços e da garantia do produto, quando for o 
caso. 

10.3 A FORNECEDORA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às penalidades 
previstas na Lei Federal n.0 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejulzo da responsabilidade civil e 
criminal. 

10.4 A FORNECEDORA após regular apuração pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos 
assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades: 

1 0.4. 1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

10.4.2 Multa por atraso imotivado do fornecimento do produto, nos prazos abaixo definidos: 

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento 
do produto; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto. 

10.4.3 SuspeJlsão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 

3 1' 
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b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da contratação, 
no âmbito da Administração Pública Municipal. 

10.4.4 Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global da Nota de Empenho ou 
documento equivalente, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, 
quando: 

a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 
10% a 20%, sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente; 

b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: 
multa de 1 0% a 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente; 

c) adulterar ou alterar as características: físicas, químicas ou biológicas do produto fornecido: 
multa de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente e suspensão do 
direito de licitar e contratar com o municfpio pelo prazo de até cinco anos; 

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto fa lsificado, furtado, deteriorado ou 
danificado: multa de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente; e 
suspensão do direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de até cinco anos; 

e) entregar produto que cause dano à Administração ou a terceiros, devidamente comprovada: 
multa de até 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente;, independente 
das medidas civis, além de reparação do dano. 

10.5 A suspensão temporária da FORNECEDORA durante a vigência da Ata de Registro de Preços, impedirá 
a mesma de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da 
penalidade que lhe foi imposta. 

10.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, por até 5 
(cinco) anos, quando a FORNECEDORA incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 
1 0.4.3 e 1 0.4.4 e enquanto perdurarem os motivos determinantes da pun ição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resu ltantes e depois de decorrido o prazo da 
penalidade aplicada. 

10.7 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria 
Municipal da Administração. 

10.8 Caso o valor da multa seja superior ao valor da Nota de Empenho ou documento equivalente, a 
FORNECEDORA responderá pela sua diferença, a qual será cobrada judicialmente. 

10.9 Não será efetivado qualquer pagamento à FORNECEDORA enquanto não efetuado o pagamento da 
multa devida. 

10.1 O A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais pena lidades, a depender do grau da 
infração cometida pela FORNECEDORA e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, 
não impedindo que a Administração cancele esta Ata de Registro de Preços. 

1 0.11 As sanções previstas no item 1 O desta Ata de Registro de Preços são de competência exclusiva do titular 
da Secretaria Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 
1 0.4.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 1 O (dez) dias da abertura 
de vistas. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ()43.2018 PP 124-20 
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10.12 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado 
da notificação administrativa à FORNECEDORA, sob pena de multa. 

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

10.14 O procedimento para aplicação de penalidade de advertência e multa relativas ao inadimplemento de 
obrigações contratuais é conduzido pela COPEC, sob a Coordenação de Materiais e Patrimônio, e a 
penalidade aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da Administração. 

11) CANCELAMENTO 

11 .1 DO REGISTRO DOFORNECEDOR 

11 .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. -,o da Lei Federal10.520/2002. 

11 .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. 

11 .2 DO REGISTRO DE PREÇO 

11 .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. 

11 .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. 

12) DOCUMENTAÇÃO 

12.1 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: 

a) Processo Administrativo n° 00727.11.07.611 .2017; 
b) Edital de PREGÃO N.o 124/2017(PRESENCIAL) - COMPELe anexos; 
c) Proposta do PROMITENTE FORNECEDOR apresentada em 01/03/2018. 

{ 
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13) DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 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, 08 de março de 2018. 

ASSINAM / 

REGINALDO PAIVA DE BARROS //( AUTORIDADE COMPETENTE DO ÓRGÃO 
GERENCIADOR " 
ZOLAQUIO DA SILVEIRA BITENCOURT FILHO 

p~ RG: 06983025-83 SSP/BA 
CPF: 424.302.325-53 
PROMITENTE FORNECEDOR 
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?til~ 
PREGÃO N.0 124/2017(PRESENCIAL)- COMPEL 

PRODUÇÕES 

ANEXO 11- PROPOSTA DE PREÇO 

CARIMBO DO CNPJ: 

PMC- PRE EITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃC CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO 
- COMPEL PRESENCIAL 

N.0 124/2017-

TEL: 7130 4-0040 I FAX: 
COMPEL 

NOME/CO NTATO: SR. ZOLAQUIO 

OBJETO: R !!gistro de Preço para o serviço de locação de trio elétrico, mini trios e carro pranchão, para atender as 

demandas dos eventos festivos realizados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Coordenação de 
Eventos. 

LOTE ÚNI( b 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QTO. U.F. VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) 

01 TRIO ELÉTRICO TIPO I 40 OlARIA R$ 10.000,00 R$ 400.000,00 
02 TRIO ELÉTRICO TIPO 11 40 OlARIA R$ 8.000,00 R$ 320.000,00 
03 MINI TRIO 65 OlARIA R$ 4.000,00 R$ 260.000,00 

04 CARRO PRANCHÃO 30 OlARIA R$ 8.000,00 R$ 240.000,00 

VALORGL ~BAL: R$ HUM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE MIL REAIS R$ 1.220.000,00 

Declaram c !> que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão 
inclusas to ~as as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: os custos com seus profissionais 
envolvidos ra execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para 
entrega de quaisquer materiais CIF/Camaçari; seguros; encargos sociais e trabalhistas; equipamentos de proteção individual 
e demais c espesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, 
não caber do quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimer os determinados pela autoridade competente. 

VALIDAC DA PROPOSTA ASSINATURA DO FORNECEDOR 
60 (SESSEI\ ~A) DIAS 
IV-PRAZC ~: 
a)DO REGI fTRO DE PREÇOS: O prazo do 

114.387.626/0001-36 1 registro de preços será de 12 (doze} mes.es, 
contados él partir da data da publicação da Ata 

REALCE PROOUCÓES E Evt~10S LIDA. EPP de Registre de Preços na imprensa oficial. 
V-LOCALD EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A V VALOOMIRO RODRIGUES, N' 103 L T. 08 E 09 
Os serviço deverão ser iniciados/executados ' SL.01, EOF. REVI CENTER 
conforme fr\exo 1-Termo de Referência. CENTRO· CEP· 40.700.000 1 
IV .CONDI( pes DE PAGAMENTO:O I ~URO DE FREITAS· BA 
pagament será realizado em até 30 (trinta) ·-dias, conta os a partir da data de 
apresentac o dos dorumentos ftscais 
legalmentE exigfveis e devidamente atestados 
pelo órgão olidtante da despesa, relativo aos 

~/d-produtos e etivamente fornecidos de acordo 
Camaçari/BA, 01/03/2018 com osqu ~titativos solicitados no contrato 

ou documl rto equivalente. REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 
ZOLAQUIO DA S. BITENCOURT FILHO 

Av. Valdomiro Rodrigues, 103, lote 08 e 09, Edf. Revi Center, Sala 01, Centro, 

Lauro de Freitas-Ba, CEP: 42.70Q-OOO. Inscrição Estadual: 010.483.356. 

E-mail : realce.producao@gmail.com 

Tel: (71} 3024-0040 
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fj DI~~~~~!~~AL MUNICÍPIOS 

PREFEITURAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 
PREGAO PRESENCIAL N' 01612018. PAH'023111.""""-""""" ZIIOYlS.-
ct.rr.~t..W~eooP*I'I'IO~Ibotllo)dtGM~ct.P"'*otolP)dell'oe~dlt 
a.s ~a~ (OlPl de 11 kQJ •.,. cte...,.. as~-.~~ • 
~. QA,n, E.,.- e Lu.-;~ tr.IUn. ~ECO'\.......,~. T~: Sec:rwwte 

~- ~Adrn.•fll'll"'da;~ ....... "-......... ~PQblcoe·~ .......... 
~rip0"*101'J"ÇOpor'-'.EdW,..,......•~·~.gow.tw~lrnl!""'~' 
MPfW~a.c:om.t."pr.....,..Mwlnal T-'(74138'2·2101 Rara. 07~18 J«ry A. R. de Souza • ~-

PREGAO PRESENCIAL Nl 01912018. •• N' 020111. r ... - oo""" ,._,, -
~·eqJJ- Pl'l o ~.,..., ....... lrrpuA ........... piO ....... ~ 
dOI~de.....,. ''t t diiSecMIN ............,.,,..._,.~•Fu.,.eSetreulria 
~ • ~ • 8eNQo1; PIMc:ol. no~- ~""'* prtçe OOt 1ca &a~ na..,...... ou • 
tNII~.&w T .. .(74)36822101 8wra.O?.O:YZD11 . ...,.,AI:IrWION*OOtSouu ·~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA 
C.P 001/18.P.A 042118 CJOoMo; otNEA0S AI.MNT1ciOs OA AOAICI.UURA F-.oAA PARA Al.llo1E>IfACo\O 
ESCOlAR. para..._. ~Oáa pWIIca ~no~-Boa~ WI'Dl FNDf.JPNAE. 0112'm):3111 
• t"'OO\. btclf ~ Nl .,..._ ,....Jiio.Of't.btl41ra-~ Olil aofNII H bt Kf'•rne!Lnm 
~ M PM8H Av ,_.. s.Mcn. 8o.- Nove. dM I .. IZh. T ... {77) 3433·21.,. 8oe NcNa.'BA. CIIJ0SI2011. 
Rodrtgo Bonllm dos s.nto.-#ruldenle 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ 
AVISO DE UCITAÇÃO.PREGÀO PRESEf4ciAL N '· 02112018-oe.JETo, F..........- .. """" 
pa1eet.oa de~ para....,...... Mni4Qol 9t ~OI Cfit4nu NH 1*!1 Mur'lldpO DATA: 
22J0312011. HORARio: OlttlOOmft. CRITEIUO: Menor PNI;D ~ LOCAL; ,. Mde do C..o ~'VO. tiiUidO N1 
A>t. Pfott Matttne~O.~tht-PntcO~· ~OE..,..,tt~dol~ne_,. 
cta ,.,.,....,., ~. • 08tiOCimn a t2N»n" ~ 0&0312011 su,., babll,..... ~ ........_ 
PREGÃOPRESENCIALN ' .02212018 ·08JET<>'_., __ , __ .,_ 
(».30, $*1 _..., U. .,.,.,_ • s.v.c.n. .......... de ~ P\blcol., .... ~ DATA: 22r'031201& 
HORAAIO: 1~ ~ ~ ~rjltofj l.OCAl..,.. lillôtdtC..O~'IwO., .-...tDNAY,...,.. 
.......,. erqu..~, Ot OIYttfa Sin -Pnsco Vw\1 • ~ o EdiUi t111tt à ~ dDt ltuttuados n1 Mdt d.l 
PYtf.tltn Mt.noplil, 6111 OltiOOrnin .. 12h00rnon. C..~ C810l/2011. SwfM; lzabel Pwwa -~L 

IJ ii$1QI~i·I,Jf.fiii4#•ii'ii4,f tq.J.i!.!J,f.f 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

TOMADA DE PREÇOS N' 002/2017 • COMPEL · -.,. •-do.._ do,.._· 00,000 .. 
oanntaçloOt M'IPfWJU ~a ~dai CltWIIs r.,.....,..,., eM~ t ~,..,... ... ..._,. tt.n. 
de~ Mun\dJ*t <te c..m..c-t. a.. 
O MlJNfdpK)OC CAMAÇAAI, etraYM da CotNMio Central p.,,.,.,. O.ljcqç:to • COMPEl. tDtnl: &lCMc:IO.,. ...-...-. 
o~ da antlllt t do ]IAQ:.,..., dttt. F .... com • ~ "'-'.....,. dewtkr 
Empr-~. cut-P'OPOflUC~~Jt.,.,..~t~ 
-OOI·E-~:O F G·~e.._IJIIo. .... 
Praoo Qklblf RI I diMIIIcaçlo. R5 160.3tM.27 I , • ...., 
1tm 002 ·E,....~-Mfto~ t ConlaAcnt UM 
PJ-oo gaobll R$ I ._bçlo. R$ Q1 117.82 I z- ... 
Po!Unto. a .,..._o F G·~t ..,.._ltdll. · ..... lol~tm t•-,.. pelopraçoglobiii__,.,.,.RS 
660.394,27 ·preço .x~ t dentro do vt1or tllim«to pelo~ 
O rMatório 0t juloltntnto a dtmail inlomwi(I6M. encontt81'n4e cH~ no Poftllt dt Comcnl do Munc::fplo; W'IIIW. ~ 
C*'Mellr1.be.p br 
Com bate no .U00 101M UI F~ rr' 8 MCWS tiUM,...,..,. ~ ....... o pniZD *"""'- ~OI de 
"*~ dt 2011· ~ANti CaoNft • ~ tfft ~kío ·Comoel 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N' 001812018 - H' Oll6.11.01.200.21111. ~ oaNOO 
EVENTOS EIRELI· ME. Obielo Conlr- dos -. 'ADRWIHO REJS', fXPREssAo I'OPIANI. mCO 
LIVRE, FREO MENENDEZ (RtXO EltfRJCO), pt,. epresenlaçllo M ~ • Altf'lbtpt 2011. tfTI ~ Vtb 
Gtoc* R$ 87,000,00 (MIMn!l t Mtt ml f'NII) Funcltmtnt.O. no Alt. 25. lrtdlc til, da lei fedtfW ~. I .NIItl Otta Ól 

~: 08./0312018. 

CONTRATO N' 011512018 • TERMO DE INEXIGIBIUDADE N' 001812011. - N' 
01M.II .a7.200.2018 r..onv.t.da. 0CE.AH0 [VENTOS EI\ELJ. Me.~ C..~._~ 'ADRWNl 
REIS'. EXPRESSAo P0P1AAR. mco t.NRJ<. FRfD MEHENDEZ (RIXO ELnRICO).--,. ~ .. 
Al4ltnbepe 2011. om Atembtpe. valor GIObet.IU IHIOO,OO (.....,...tIMe ftll ruila. ~ fiOM. 25. 1N:i10 .. da 
l,e,j Ftd41t'e! N". I .Mam O. 0t A1tiMt.n 0Mn12011. AHTONtO EL.NALDOAAAUJO DA SI..VA· PREFEITO 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N' 001912018. • - N"0070.11.07.200.201f.~ EMCAOACAHTO 
PRoouç0eSARTISTtC~ LTOA- ME. Otljtto: Contr.caçao da Cfton '.AJ MORAE.r. ,_.~ t10 &til IOdefiWOO 
1M 2011, t '** diN 1$h:)Ormn. .,., Jvtlfllblpe, ,_.. • ~ 0t ~ Vllb Globtt RI 25.000 00 ('INt t dnoD .. 
,....}. F~ noM. 25, tnc::Mo lt. 1M Ltli F--....,-, l.ee&'IS OlMO.~ CIMXII2011. 

CONTRATO N' 0116/2018 • TERMO DE INEXIGIBIUDADE N' 001912018 - H' 
0070.11 .07.200.2011 Con- EM CADACAHTO PIIOOUÇ()ES AIITISTicAs LTDII· t.IE. OO!oOY.~ dl Cron 
"JU UORAES'. peta-~ no d.t IG. rMtÇO IM 2018, a pMr dal tllih30trM. tm A.rwnDepe, C*1 e~ de 
Ntmbepe. Vttor~ RS 25000,00 {W~Mtdnoo,.... ,..ais). Fune.m.n-.noM 25. ~-.claltiFtcMniiN'. t.IM$.3.. 

o.ta diAssinetunl 0&10)12018. ANTONIO O.INAI..OOARAWO O,..SN.\11\· PREFEITO. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.' 04312018. PREGAO PRESENCIAL N.' 1:w2017 · CXlNPB. 
• 08JETo· RagiMro dt PNço pera o ..-..ço • ~de m ......_ ...-: riat • c.JOcnncNo..~...,.., •---. 
dot...,....,. ......... rulzldot pMt ~ ~ dt ~....,..-~. ~ PftCIM'TENTE 
f'ORNioCEOOR.1!EAI.CE Pf<OOUÇOES E EVENTOS LTOA EPP: -OA GI.OIIAI. 00 LOTE: R$ 1.220 000.00-
~ t ""-,..,. ,...); OATAOAASSIHATURA. 08 dt 1Nr90dt 2011 ReGINAl.OO PNVAOE 9AAAOS ·IECAETÃfUO 
OAAOMINISTRAÇ.Ao. 

Diário Oficial do Estado da Bahia 

COMUNICADO OFICIAL 
A EGBA- Empresa Gráfica da Bahia- Imprensa Oficial comunica às Prefeituras, Câmaras 
de Vereadores e demais entes públicos municipais do Estado da Bahia, que não possui 

agências, escritórios ou institutos credenciados para intermediar, vender ou representar 
publicações de atos oficiais no Diário Oficial do Estado. 

A publicação desses atos, inclusive em diários oficiais próprios(*), poderá ser feita 
mediante contratação direta com a EGBA, com o devido respaldo legal. 

Maiores informações poderão ser obtidas na Seção do Diário Oficial, pelos telefones 
(71) 3116-2133, 3116-2850, 3116-2865 ou através do e-mail: municipios@egba.ba.gov.br 

(•) Verifique a possibilidade da Prefeitura ou Câmara de Vereadores ter o 

Diário Ofidal Eletrônico próprio, seguro e perene, hospedado na EGBA. 

A Diretoria 
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Z MUNICI PIOS 
~ SlXTA-RJIIA. 9 DE MARÇO DE 1018 ·ANO Cn · lt' llJ73 

HOMOLOGAÇÃO DE UCITAÇÃO • o-• -• c.._...,._ .. --
o PREGAo· N..• 12412017 ~-~a.to~tofll9i*oda Pfoeço,..o..,..Miocllçlodeh) lllütco. 
,.,. .... ~~ . ........... .........., ........................ ~ ........... .,.c:..n.çan. 
........ ~.E.-.YN.OIIlCl.a.ALOOLOTl lt$ 1..22DGDOG:I...,_........_..,.. • ...._,.,,.._._ 
P!IOMilEI'/Tf FORHECELIOII REAl(% PROOUC;Of;$ t MHTOS Un<. EPPll'lA OA HOMOI.OGAÇ.\O <*ll/2018. 
ANTONtO ELINAlOOARAúJO OASI.VA. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.• ~011. PREGÃO PRESENCIAl N.• 01312011 · CONPEJ. 
-oe..TO R...-.-,..,... eoftUçtocta ............... ~-~ ............ ....,.... 
<10 ~ ~ RllllfECa)()fO L8X lVO<lOS E lOGisllCA • E1'1B.U - VALOII QI.OIAI. 00 LatE.· RS 
147l.t4 Cil(tMI~.~· ......... •_,,.-**- • ...,.•.....-o...,.), ~TA~A!$NATURA.Oioe 
"'*'CCIt de 2011. AEGikALOO PMM. DE....,.._. ·lilCIC.TAita QA.tr.C:MHeT'RAÇAO 

HOMOLOGAÇÃO OE LICITAÇÃO· o_•..._ .. .,._,.,.._ .. __ -
oPMoAo- N.• OtYl011~ ·COMPn.QAJO_.., t orc.oa-o• """*..,. • ~-~oeApokt, 
~-eAG de E..-.. ............... ~ .. c:-c:-. \W.CIR ca..oeAl DO LOTl ftS 1 411.174 (W) CMUM ,..._ 
~ • ....,... • - .. ....,.. • .,_ • .... N~M). ~ 'OIIrfECEQOIIt L8X EVENTOS E 
LCJIQITIC:A· 0RaU fPP OAt1404HC)tUJCX ()Ç.A(Jo OI!Dl"'2011 ArHTONo 8JHALDONtAiJJJOC».M.V~ 

TERMO DE INEXIGIBiliDADE NO 0010120it, -N"Ot>l.tl01.200..10tl eo.o- et<PROOUCOES 
ARTIITICAS E CUt..TUFW:S LTOII. ·ME.. 01111t4D ~-~...,._'\lO FPM1RA E CAHTO ~·. ,_. 
~N~de~10tt. ~~ 'tiiiOrr..o..tRSlOOOQ.OOlW* .... ,_.) ,.............,P'OM. 
2$.hlllo .. .,.l.-'F.-.w ,...., o.&a•~ OMQI2Dtl 

CONTRATO NO 0117/2011 • TERMO DE INEXIGIBILIDADE N• 002012018. •- "' 
013&.11 01.200.2011.~ CKPAIOOUCOE.SAATliTICASE Ct.t.nAUM L~·lrolf: a..-,~ .. ÂIWIAMII 
.... tlOFENIE:RA.ECNotTO&AM&A' _ ...,.~,.~-~2011 _,.,.,... \lilikwOiablt 
RllG.OOO.OO(""*NtfiM). ,......,...MM.2S --··lM~,.,._l,ilfl,ltl O.CIItA....-. 01J031201l. 
AHTOHIO ElfWDONWJJO OA SI.VA • PMfEITO 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO -o-•"'-•"-'"'-·---• 
PRfOAOH.'044Q011~·c::c::..B.·OLETO C:..-"'• ...... ~--~·...,..,_. 
·~· ...... ~-~--=-·,...,... .......... --,... ........... ~,.. .. OI. tO tte tlde_a_.._UXI'IIESlAÇ.\OOf;WMÇ()SEJRaJ.W[. __ ,.,....,RS 142.1100.00-
• ~a ..... ,._.l. OAJADAt<NCII.oc:;..a(.AO ~ ANT'ON() ~IIIWJJIJ DAa.""-

CONTRATO N.• 011111011. coomoATAO<> ""-"1< -.rAÇA<> DE IElMÇOI UOEU . M1.-
n.• 044120tt. c::ot.ftL. oa...ero~ cte .,.., ... ..,...._....., ~ .. ..,.,... ,_.. UI'IV.c.çao cte 
bendlll..__ou~~-~~~Dc:a..-aa.,.....de-...,.-.oe 10 tt a t2~J. 
Meteo oomo valYIJIIDiblldtRSttt.OOO.OOv-a• ...... •*-MI--.).~~ ~...._4001 
a..r.r.ótO..O.. )3.t0.lt00 For~~~! 0 100000. OA.TAOAASSINAT\.RA ~ti.NfTOHIO rLINAl.OOAAAiJ.JoOA 
SI.VA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO 
PREGÃO PRESENCIAL NO 00112018. -.. .... ,_,,. 1o •• - .. -"'-
UM~Abertado ..... M J1U ~-f ..... "" ~- ............. _....,to Úlllllt 
~.-. T~.~-~dt....,...,_.a~·~-~·~ 
c:.ot11 ,.....,..._,.a o r,....,._ E~mW r,...,. dt ~~e L...oacM • \1~ _. ....., .. ~oo....,... .. c...,..,.,.....,.~-·~ ........... 
L..ia&IC6at. O.IOOM 1UMI ....... IIl (74) J645..15ZJ [ bMIV ... .,..s..r..-~ ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 

UCITAÇAO 103-2018 ·PREGÃO ELETRONICO 02&-2018 
08..1[10 ~·~-flotloOt ................ ...,.,.~ .. ~Eiflorte • LatetTCto ..... 
.... ..or..-~11 .. t4ft30 .............. -.0.. •UIIIIIçao•c..e.a 1W ...... rt'JA.t. C.... "01 ... \llllll, 
._ -..oD M 12NDO • ..- 1 ....... 11MO. ftiL 7'1 1102..,..54U1 EIMII• ... ,_,__~.,.., F.._. da 
s.nw. 0MJ3120tt. fabdooor:. ,.,.._~. ~ 

HOMOlOGAÇÃO UCITAÇÃO 310· 2017 ·PREGÃO ELETRONICO 114-2017 
OBJETO ~diiiXIPO~•ptiPI!ItfiiCIOporSIIIjwna*~·Ptarço. pn...,.,., ,__..dl,.,.... 
- .. Fooa .. - ~ CH COOEIICIO E SERVICOS Of; ACA8MIVlTO Ltn<. • L<ln t · COTA 
RESEJIVAOA 2ft.. RAvtW..IEJIMICOi l l'OA-ME ·lOTE a .. COTA~ 7:$'- • l.OTI. ·COTA~ 25"
VALCWtf.S lOTE 12ft· R$ ...... )1. LOT! I · 1'5"' · lltiSIO 5M.75. lOTE I. ZS"'. llti1WS-'3Z.25 ttOMOl()GAÇAO: 
0&'0312011 FWa dltS... DloOJnOti·JoMRoni!Wodeáan.lho·,.,..,.., 

UCITAÇÃO 11S.2011 ·PREGÃO ELETRONIOO 034-2011 
OIJtTO lOC*;IO de~ ctt'b ,.,_...,.., 101 ....... dt ~ M OÃR. ~ • Uut ~ Mwor 
PYaço.0.\1~11 as c..10~ no Opto. •l.ir:üçloa~ lo. a...... rft su c... ,_._IAM. 
~OIP.oo-121'11100 o ._l-MICID.11111ftiOO.W 71~Eárlllfllllk"'-~F.n* 
...,.....0Ml11201& Flllr'lcooot...._Metllli ·~ 

COMUNICADO À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMEHTO 
UCiw;AoWQII.s.20tl-~.........c:Ati"04f>-J'Otl·~~-~ .. .,.......,_,. 
lic:Qçlode~·~.,._... . .... IIE.I)t.II\, ....... ~ .. ~M\IIIIIÕIII ..... 
("* ~e.-.dM)do~,._,..,.. .. t2 (4ae)....._ ~..,. . ,.... , ~dttiiiiiC:Ie
~-.....,...FEJtRNallAlCONSn:tuT~~....,...,...._ .......,_,~ 
, .... .....,... CIMB'20t l. (.arollna Sur., c...."'---~ 

ERRATA • UCITAÇÁO 011·2011 • CONCORR~NCIA PÚBUCA 007·2011 • ,._-,.. 
~4o[)(')fSdofJa07.Q3.1201&.0I'Idllllt · • EX'T'RATODOCONTRA.TOOAUCITAÇAOOOWOti~NCIA 
PU8lJCACXJ6.2011 L.eiHr EXTRATO DO COfrrllltATO OA UCITo\ÇAO Ott-20tl. COHC()fltlt(:NQA PUilJCA 007~11 AI 

-----~000>1!>1&.-·co-.....,.._ . .._ .. CI'I.. 

vtCEHfE VAL.ORGl.OBAI...· R.$l 000 00~ fWI ,_.) Mlcwo..., M 10 • .-o .. oa L .. ~1.4.3JIOI ~ 
o p.,..., ,. Ptowtactorie '*-' dD Munldpo t.allco a INEXIOaJOACE DE LJCrTAÇAo 1*11 o otlflltO ..,. ~ 
, .............. 02m'2018.JoH~·~ ·~ ........ 

EXTRATO DO CONTRATO · INEXIGIBILIDADE DE UCITAÇÃO NO 103-2011-101-CONTRATOor 
t 4&.2'01.tOC-Pt-OC!aMOAdN'Itt1rMJ\JOrf'33t·2011 ~ ~-,_.•oa ~OtattwAPREsaro..ç.l.o 
COM IHOW MUSICAL OA ATRAÇio.O OAHOA CHAPt\1 OI! <:OURO. HO f\'!"110 CULNIW. NO 8AIU!O ~ 
NO DIA 011031201&. SHOW CON 0URAÇAo OE 150 IIIH\ITOS Cotln- ORCARE • OAGANilAÇAO CUllVRAL E 
AATISTtCA REISAOO DE sAo VICENTE. YMot O&ott.l M 3 000.00 (lrk ... ,._) .......,. -. Corllnto. 02A:lJJ2011. 
Fonoe S.W...0'2.1031201S 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA 

PREFEITURA MU NICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA 
A.vt:$0 DE UCIT'-CAO O PtiiQICMIIfo AniGrio ....... AM11. ~ .............. a O..C.. rf' 1UI7, • Z2 .. 
~H2017, 1iewliO~dM.,...,........,QuO,...._. a ....... ~ 
UCITAÇAo N' 014·2011 1111 PREGAO PREStNCIAl ""006-2011 DIA• 2&0312011 HORÂiaO OlhOO OllJflO' ~. 
~ ~. Oklo ISO &a. Oleo Ptt• ewnblo !«tos da061oo ~ ~~ dm• ....,., .. ,........,_cS. 
SMJ . MAC. SAMU, ~ N*e. VJSA e V.U. 
ucn~ tt- 01s-.2011 1111 PREGAO PRESENCW..W007-»''I DeA· G2.0&12011 ~ OIJHlO oe.JVO: ~ .UI'IW ....... porJpNIICaiÇAodll~·cnepertl .,....,. . .... ~ • ....,.,_~~-peça .... 
-·-.. --· SMS. MAC (- ctOo CAPS~ SAIIU. --VISA.\IIEPaCERESl UCITAÇ.Ao , 01 .. 2011 1111 PREGAo PftE.SEHaALW CJOI.201101A·OZID4."2011 ttDfWUo- 15NIO OIJETO' ~ 
.......... ~ . ... C*W~~·~u. ......... ,... ..... . ......... .. 
~ooo "*WW...._ ~ ~ f'W. """"......_...,_..a... \ilaiiN a.wallt.K~to ......,_ ... . 
_ .. _ .. SJ,IS.MAC-CEO•CAPS~SAMU.--VISA. VIEI' t CIJIEST. 
UCilAÇ.\0 N' 017-201& 1111 PREGAo I'IIUEHCIOLN' OC»>01100o\·CB0<12011 HOfWuc) -OLVO-~ .......... ~~·~,__·-=---f'IOifOI .... OI..ea.b .. ..-mL ...... AII, ~F-. 
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