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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.269.634/0001-96

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07-2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8-2022-4

Aos doze dias do mês de abril de 2022, nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, situada
na Rua Osvaldino Pereira Lima, 101, Centro, Santa Luzia – BA, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº
8-2022-4, para Sistema de Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, por deliberação da
Comissão de Licitação, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por
lote, observadas as condições do Edital que rege o PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022-4, aquelas
enunciadas abaixo e nos itens que se seguem.
EMPRESA: GS PEREIRA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº
28.932.872/0001-07, com sede na Avenida Dos Pioneiros 210, Térreo, bairro Centro, no município de
Camacan – BA, CEP: 45.880-000.

ITEM

1

PRODUTO
Peixe inteiro congelado, unidades contendo o peso entre
800g a 1.200g, lote distribuído em caixas, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
portarias do ministério da agricultura, DIPOA nº 304 de
22/04/96 e nº 145 de 22/04/98, da resolução da
ANVISA nº 105 de 19/05/99.

UN

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

Kg

8.000

R$
17,00

R$
136.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE I R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)

1 – OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para Contratação de
sociedade empresarial especializada para aquisição de peixes a serem distribuídos com a população
carente deste município na Semana Santa, durante o ano de 2022, conforme Proposta Recomposta
apresentada e edital do PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 08-2022-4 e seus anexos, que passa a fazer parte
dessa Ata, como parte integrante.

2 – VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura.

2.1 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, esse Município não está obrigado a adquirir
exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela
estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a
preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
3 – CONTRATO
Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas, com posteriores solicitações conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.5.

4 – PREÇOS
O valor global da presente ata é de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), que será
pago em moeda corrente do País, até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos e apresentação de
Nota Fiscal por parte do CONTRATADO, aplicando sobre os mesmos os impostos devidos conforme
determina a Legislação Tributaria em vigor.
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5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a execução do presente contrato de locação, correrá a conta da seguinte dotação
orçamentária:
UNIDADE
08.08 – SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA
2.027 – GESTÃO DAS AÇÕES DO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A. S

ELEMENTO
3.3.90.32.00 –
Material de
Distribuição Gratuita

FONTE
0–
Recursos
Ordinários

6 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 As solicitações de fornecimento e prazos de entrega referentes aos itens em que cada empresa foi
declarada vencedora, serão feitos mediante Autorização de fornecimento (ou instrumento equivalente),
sendo que as mesmas deverão entregar os produtos solicitados, no endereço indicado pelo Setor de
Compras da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sem custo adicional e assumindo total responsabilidade
até a entrega.
6.2 Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a Autorização de execução (ou instrumento
equivalente)
6.3
As entregas dos produtos serão efetuadas na sede da Prefeitura de Santa Luzia - BA nos dias úteis,
até as 12:00 horas.
6.4
Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado a executar os fornecimentos
desde que obedecidas as condições do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 8-2022-4 que precedeu a
formalização dessa Ata.
6.5
Os produtos cuja apresentação e/ou quantidades não estiverem com as especificações solicitadas
neste Edital, não serão recebidos pela Secretaria solicitante, e a empresa terá um prazo máximo de 15
(quinze) dias a partir da data da entrega para repor o(s) produto (s). Caso, o mesmo não aconteça a
empresa passará por uma comissão de reavaliação que determinará a sua permanência ou não nos
processos licitatórios.
7 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1
O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa
aceitável;
c) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao
praticado no mercado;
d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso
fortuito ou força maior;
7.2
– A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas “a)” a “d)”,
será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento,
assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
7.3
– No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço
registrado.
8 – FISCALIZAÇÃO
8.1
– Cabe ao Fiscal de contratos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - BA proceder à fiscalização
rotineira do produto recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários
de entrega.
8.2
– O fiscal está investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça
as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do horário preestabelecido.
8.3
– As irregularidades constatadas pelo fiscal deverão ser comunicadas ao fornecedor, e o mesmo terá
um prazo máximo de 15 dias, para tomar as providências necessárias para corrigi-las. Caso, o mesmo não
aconteça a empresa passará por uma comissão de reavaliação que determinará a sua permanência ou não
nos processos licitatórios.
9 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
9.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do
contrato:
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a) greve geral;
b) calamidade pública;
c) interrupção dos meios de transporte;
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei
nº 10.406/2002).
9.2
– Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.
9.3
– Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser
comunicado ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-BA, até 24 horas após a
ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24
horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.
10 – FORO
Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da
Comarca de Camacã – BA.
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr. FERNANDO SCHUELER BRITO,
representante do Poder Executivo Municipal; pela Secretária Municipal de Assistência Social, a Srª. ALANA
SANTANA NUNES e pela EMPRESA GS PEREIRA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, inscrita
no CNPJ nº 28.932.872/0001-07.
Santa Luzia - BA, 12 de abril de 2022.

FERNANDO SCHUELER BRITO
Prefeito Municipal

ALANA SANTANA NUNES
Secretária Municipal de Assistência Social

GS PEREIRA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP
CNPJ nº 28.932.872/0001-07

Testemunhas:
_______________________________________
Nome:
CPF:

_______________________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.269.634/0001-96

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08-2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2022-1

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2022, nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Luzia,
situada na Rua Osvaldino Pereira Lima, 101, Centro, Santa Luzia – BA, nos termos do art. 15 da Lei nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 9-2022-1, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, por deliberação da Comissão de Licitação,
resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por lote, observadas as
condições do Edital que rege o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2022-1, aquelas enunciadas abaixo e nos itens
que se seguem.
EMPRESA: NOVA ERA SAUDE, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.213.121/0001-87, estabelecida na Av. Jorge Amado, Loja 37, Nova
Vitoria,
Camaçari/BA,
CEP:
42.802-906
Telefone/Fax:
(71)
982349725,
E-mail:
comercial.novaerasaude@outlook.com.

ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
MÁSCARA TNT 3 - MÁSCARA CIRURGICA
DESCARTAVEL,
CONFECCIONADA
EM
MATERIAL TECIDO NAO TECIDO (TNT),
COM PELO MENOS UMA CAMADA INTERNA
E EXTERNA E, OBRIGATORIAMENTE, UM
ELEMENTO FILTRANTE; COM EFICIÊNCIA
DE FILTRAGEM DE PARTÍCULAS (EFP) >
98%
E
EFICIÊNCIA
DE
FILTRAGEM
BACTERIOLÓGICA (BFE) > 95%; COM CLIP
NASAL EMBUTIDO ADEQUADO
AO
QUE PERMITA CONTORNO DO AJUSTE
ROSTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO:
CAIXA.

UND

QUANT.

VL. UNIT.

VL.TOTAL

UN

45.000

R$ 0,1331

R$ 5.989,50

Valor Total

R$ 5.989,50

1 – OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para Contratação de
sociedade empresarial especializada, objetivando a aquisição de equipamentos de proteção individual
(máscara), visando a continuidade dos serviços essenciais e imprescindíveis em meio a um surto mundial
de Coronavírus (COVID-19), a fim de atender as necessidades de todas as secretarias do município de
Santa Luzia – BA, conforme Proposta Recomposta apresentada e edital do PREGÃO ELETRONICO SRP
PE09-2022-1 e seus anexos, durante o ano de 2022, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte
integrante.

2 – VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura.

2.1 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, esse Município não está obrigado a adquirir
exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela
estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a
preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
3 – CONTRATO
Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas, com posteriores solicitações conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.5.
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4 – PREÇOS
O valor global da presente ata é de R$ 5.989,50 (cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e
cinquenta centavos), que será pago em moeda corrente do País, até 30 (trinta) dias após o
fornecimento dos produtos e apresentação de Nota Fiscal por parte do CONTRATADO, aplicando sobre os
mesmos os impostos devidos conforme determina a Legislação Tributaria em vigor.
5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a execução do presente contrato de locação, correrá a conta da seguinte dotação
orçamentária:
UNIDADE

PROGRAMA

ELEMENTO

FONTE

0707 – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE

2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA - EPIDEMIAS E PÓS
COVID-19

3.3.90.30.00 – Material
de Consumo

02 – Saúde 15%
14 – FNS

0707 – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE

2.013 - GERENCIAMENTO DAS
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

3.3.90.30.00 – Material
de Consumo

02 – Saúde 15%

0404 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACAO

2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES
DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.30.00 – Material
de Consumo

00 – Recursos
Ordinários

0909 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTES E LAZER

2.034 - GERENCIAMENTO DAS
AÇÕES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00 – Material
de Consumo

0808 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES
DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S

3.3.90.30.00 – Material
de Consumo

00 – Recursos
Ordinários

0808 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.024 - BLOCO DA GESTÃO DO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E
DO CAD. ÚNICO

3.3.90.30.00 – Material
de Consumo

29 – FNAS

0808 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.023 - GESTÃO DO BLOCO DA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.90.30.00 – Material
de Consumo

0808 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.025 - BLOCO DAS AÇÕES DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
DE MEDIA COMPLEXIDADE PSEMC

3.3.90.30.00 – Material
de Consumo

28 – FEAS

0808 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.021 - GERENCIAMENTO DO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.30.00 – Material
de Consumo

29 – FNAS

01 – Educação
25%
04 – QSE

29 – FNAS
28 – FNAS

6 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 As solicitações de fornecimento e prazos de entrega referentes aos itens em que cada empresa foi
declarada vencedora, serão feitos mediante Autorização de fornecimento (ou instrumento equivalente),
sendo que as mesmas deverão entregar os produtos solicitados, no endereço indicado pelo Setor de
Compras da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sem custo adicional e assumindo total responsabilidade
até a entrega.
6.2 Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a Autorização de execução (ou instrumento
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equivalente)
6.3
As entregas dos produtos serão efetuadas na sede da Prefeitura de Santa Luzia - BA nos dias úteis,
até as 12:00 horas.
6.4
Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado a executar os fornecimentos
desde que obedecidas as condições do edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP PR09-2022-1 que precedeu a
formalização dessa Ata.
6.5
Os produtos cuja apresentação e/ou quantidades não estiverem com as especificações solicitadas
neste Edital, não serão recebidos pela Secretaria solicitante, e a empresa terá um prazo máximo de 15
(quinze) dias a partir da data da entrega para repor o(s) produto (s). Caso, o mesmo não aconteça a
empresa passará por uma comissão de reavaliação que determinará a sua permanência ou não nos
processos licitatórios.
7 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1
O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa
aceitável;
c) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao
praticado no mercado;
d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso
fortuito ou força maior;
7.2
– A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas “a)” a “d)”,
será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento,
assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
7.3
– No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço
registrado.
8 – FISCALIZAÇÃO
8.1
– Cabe ao Fiscal de contratos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - BA proceder à fiscalização
rotineira do produto recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários
de entrega.
8.2
– O fiscal está investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça
as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do horário preestabelecido.
8.3
– As irregularidades constatadas pelo fiscal deverão ser comunicadas ao fornecedor, e o mesmo terá
um prazo máximo de 15 dias, para tomar as providências necessárias para corrigi-las. Caso, o mesmo não
aconteça a empresa passará por uma comissão de reavaliação que determinará a sua permanência ou não
nos processos licitatórios.
9 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
9.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do
contrato:
a) greve geral;
b) calamidade pública;
c) interrupção dos meios de transporte;
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei
nº 10.406/2002).
9.2
– Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.
9.3
– Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser
comunicado ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-BA, até 24 horas após a
ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24
horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.
10 – FORO
Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da
Comarca de Camacã – BA.
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr. FERNANDO SCHUELER BRITO,
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representante do Poder Executivo Municipal; pelo Secretário Municipal de Administração, o Sr. GERVÁSIO
CORREIRA CRUZ FILHO; pela Secretária de Saúde a Srª. JOYCE COSTA DE SANTANA; pela Secretária de
Educação a Srª. LUCIANE ALVES DOS SANTOS CARVALHO; pela Secretária de Assistência Social, a Srª.
ALANA SANTANA NUNES e pela empresa NOVA ERA SAUDE, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE
FISIOTERAPIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.213.121/0001-87.

Santa Luzia - BA, 25 de abril de 2022.

FERNANDO SCHUELER BRITO
Prefeito Municipal

GERVÁSIO CORREIRA CRUZ FILHO
Secretário Municipal de Administração

JOYCE COSTA DE SANTANA
Secretária de Saúde

LUCIANE ALVES DOS SANTOS CARVALHO
Secretária de Educação

ALANA SANTANA NUNES
Secretária de Assistência Social

NOVA ERA SAUDE, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA EIRELI
CNPJ: 18.213.121/0001-87

Testemunhas:
_______________________________________
Nome:
CPF:

_______________________________________
Nome:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12-2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12-2022-1

Aos SEIS dias do mês de MAIO de 2022, nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, situada
na Rua Osvaldino Pereira Lima, 101, Centro, Santa Luzia – BA, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº
12-2022-1, para Sistema de Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, por deliberação da
Comissão de Licitação, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por
lote, observadas as condições do Edital que rege o PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2022-1, aquelas
enunciadas abaixo e nos itens que se seguem.
EMPRESA: RIBEIRÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ nº 12.981.333/0001-28, com sede na
Rua Pantanal, 315 – cond. Residencial Caraipe – Teixeira de Freitas – BA.

LOTE 01 – PALCO/ ESTRUTURA
QTDE

VR.
UNIT.

VR.
TOTAL

2

PALCO (14 x 12mts). Para Festividades de Aniversario
da cidade, e Festas Juninas Especificação:- Montado
em estrutura em alumínio Q30 formato duas aguas
para sobrecarga de uso de no mínimo 400 kg/m²
coberto em lona anti chama Área de cena medindo
12x8 a 2m de altura do solo ao piso
com
fechamento das laterais Área para Back Stage com
rampa para área de cena para acesso dentro da
RIBEIRAO
área de cena rampa localizada ao lado da escada de
SERVICOS E Diárias
entrada ao palco para entrada de equipamento e
LOCACOES
possível cadeirantes ambas
com
piso
anti
derrapante e corrimão Tela para fechamento de
palco para área de cena contornando o palco na área
aberta para proteção em caso de chuva 01 housemix
com 4 40mts de comprimento por 3 20mts de
largura 30cm de altura do solo ao piso e a cobertura
a 2 50m de altura OBS: Essa estrutura deverá contar
com 02 extintores sendo Co2 ART e aterramento.

7

R$ 7.793,67

R$
54.555,69

5

TENDA 3m x 3m. Especificação: medindo 3m x 3m,
montadas em estrutura tubular de aço galvanizado
o
o e tu a e lo a si téti a BO a ti-chama,
anti-mofo alto extinguível na cor branca modelo
chapéu de bruxa com altura 2.00 altura de prendendo RIBEIRAO
a haste interna de aço galvanizado e
o
SERVICOS E Diárias
esticador e altura de 2,50m nos seus
pés LOCACOES
desustentação lateral, medindo 3m x 3m com
fechamento com alturade 90cm acompanhando
a mesma tubulação e lona com ilhoes e
braçadeira para travar as mesmas.

70

R$ 164,86

R$
11.540,20

ITEM

DESCRIÇÃO LOTE 01

MARCA
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6

TENDAS 4m x 4m. Especificação: medindo 4m x 4m
montadas em estrutura tubular de aço galvanizado 2
½ galva izado o
o e tu a e lo a si téti a BO
RIBEIRAO
anti-chama, anti mofo alto extinguível na cor branca
SERVICOS E Diárias
modelo chapéu de bruxa com altura de lona de 3m
LOCACOES
fixadas ao solo com cabo de aço 5/16 e sinta vermelha
de segurança para proteção dos mesmo e haste 80
cent.

70

R$ 189,84

R$
13.288,80

7

TENDAS 5 x 5 metros.Especificação:medindo 5m x 5m
montadas em estrutura tubular de aço galvanizado 2
½ galva izado o
o e tu a e lo a si téti a BO
anti-chama, anti mofo alto extinguível na cor branca
modelo chapéu de bruxa com altura de lona de 3m
fixadas ao solo com cabo de aço 5/16 e sinta vermelha
RIBEIRAO
de segurança para proteção dos mesmo e haste 80
SERVICOS E Diárias
cent.medindo 5m x 5m montadas em estrutura tubular
LOCACOES
de aço galva izado ½ galva izado o o e tu a e
lona sintética BO anti-chama, anti mofo alto
extinguível na cor branca modelo chapéu de bruxa com
altura de lona de 3m fixadas ao solo com cabo de aço
5/16 e sinta vermelha de segurança para proteção dos
mesmo e haste 80 cent.

70

R$ 229,80

R$
16.086,00

8

TENDAS 6m x 6m. Especificação:medindo 6m x 6m
montadas em estrutura tubular de aço galvanizado
½ galva izado o
o e tu a e lo a si téti a
RIBEIRAO
BO anti-chama, anti mofo alto extinguível na cor
SERVICOS E Diárias
branca modelo chapéu de bruxa com altura de lona de
LOCACOES
3m fixadas ao solo com cabo de aço 5/16 e sinta
vermelha de segurança para proteção dos mesmo e
haste 80 cent.

70

R$ 309,74

R$
21.681,80

9

TENDAS 10m x 10m.Especificação:medindo 10m x
10m montadas em estrutura tubular de aço
galva izado ½ galva izado o
o e tu a e lo a
RIBEIRAO
sintética BO anti-chama, anti mofo alto extinguível na
SERVICOS E Diárias
cor branca modelo piramidal com altura de lona de 3m
LOCACOES
fixadas ao solo com cabo de aço 5/16 e sinta vermelha
de segurança para proteção dos mesmo e haste 80
cent.

70

R$ 989,15

R$
69.240,50

12

STAND
PERSONALIZADO
equipado
com
ar
condicionado. Especificação:Equipado com
ar
condicionado 12.000 IBTUS, com cobertura, lona antiRIBEIRAO
chama, com uma porta para cada espaço montado
SERVICOS E
sobre tablado de madeira revestido com carpete
de nylon, iluminação feita através de spots direcionais LOCACOES
à proporção de 01 spot a cada 3m², com instalação
de 03 (três) tomadas por espaço, divisórias
montadas com estrutura de alumínio de tipo

1200

R$ 184,84

R$
221.808,00
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octanorm, anodizadas na cor natural e painéis
texturizados brancos, programação visual feita pela
montadora através de testeiras padronizada.(m2 por
diária)

13

DISCIPLINADOR de público.Especificação:Em estrutura
RIBEIRAO
de tu o galva izado
polegadas o altu a de
SERVICOS E Metros 2500
1,20m e comprimento de 3,00m. (metro linear por
LOCACOES
diária)

R$ 15,99

R$
39.975,00

15

FECHAMENTO
com
chapa
galvanizada
RIBEIRAO
travada.Especificação:com chapa galvanizada travada,
SERVICOS E Metros 1800
interligadas por painéis de 2,30m altura x 2,0m.(metro
LOCACOES
linear por diária)

R$ 25,98

R$
46.764,00

16

LOCAÇÃO DE TRELICAS PARA MONTAGEM DE
BANNERS E PORTAIS Estrutura treliça em alumínio
RIBEIRAO
box truss usada para fixação de telas de projeção,
SERVICOS E Metros 1000
banners, back drops e para montagem de stands;
LOCACOES
atendendo com eficiência montagens de não
requerem suporte à carga.

R$ 40,96

R$
40.960,00

TOTAL R$: quinhentos e trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos

R$
535.899,99

Obs: Todos os itens deste lote as despesas de Hospedagem e alimentação e incluso nos valores

LOTE 02 – GERADOR / SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO
ITEM

17

DESCRIÇÃO LOTE 02
GERADOR com capacidade mínima de 220
KVA.Especificação:com capacidade mínima de
220 KVA, trifásico, tensão 440/330/220/110
VAC, 60 HZ, disjuntor de proteção, silenciado em
nível de ruído sonoro de 82 db @ 1,5 metros
acoplado a um caminhão por meio de grampos
fixados no chassi para transporte rápido com 02
jogos de cabos de 120 mm/ 4 lances/ 25 metros
flexíveis (120mm x 4 x 25m), quadro de
barramento de cobre para conexão intermediária
com isoladores e chave reversora para duas
fontes de energia elétrica dimensionada de acordo
com a potência de grupo gerador, incluindo
custo de montagem com ponto de aterramento
para proteção composto de 01 (uma) haste de
cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha
de cobre nu 16 mm2, no mínimo, com 5 metros
com conectores. O gerador será devidamente

MARCA

REF

QTDE

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Diárias

7
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abastecido pelo Contratado.

18

GERADOR com capacidade mínima de180 KVA.
Especificação: com capacidade mínima de 180
KVA, trifásico, tensão 440/330/220/110 VAC, 60
HZ, disjuntor de proteção, silenciado em nível de
ruído sonoro de 82 db @ 1,5 metros acoplado a um
caminhão por meio de grampos fixados no
chassi para transporte rápido com 02 jogos de
cabos de 120 mm/ 4 lances/ 25 metros flexíveis
(120mm x 4 x 25m), quadro de barramento de
cobre
para
conexão
intermediária
com
isoladores e chave reversora para duas fontes de
energia elétrica dimensionada de acordo com a
potência de grupo gerador, incluindo custo de
montagem com ponto de aterramento para
proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de
3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre
nu 16 mm2, no mínimo, com 5 metros com
conectores. O gerador será devidamente
abastecido pelo Contratado.

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Diárias

7

R$ 2.195,44 R$ 15.368,08

19

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE. Especificação:02
caixas treeway o
fala tes de
+
titâ io
aixas su g ave o
fala tes de
spot
o ito o
fala te de
+
titâ io
pedestais 03 microfones SM58 c/fio 01 microfone
SM58 s/fio 10 cabos XLR para microfone 06 cabos
P10 para instrumentos 03 direct box passivo
01 processador digital 01 equalizador estéreo 31
bandas
01
notebook 01 mesa com no mínimo 16 canais 01
amplificador
para
sub
graves 01 amplificador para médio graves e médio
agudos
01
* A empresa deverá garantir o atendimento
mínimo simultâneo de 5 (cinco) aparelhagens
tendo em vista a possibilidade de coincidência nas
datas dos eventos e considerando possíveis
imprevistos.

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Diárias

10

R$ 2.615,84 R$ 26.158,40

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Diárias

10

R$ 4.204,02 R$ 42.040,20

20

SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE.Especificação:
serviços de locação de equipamentos de
sonorização e iluminação para eventos do
município com capacidade de atender
apresentações de grupos musicais, (grupos de nível
regional):12-Caixas de sub grave com 24 alto
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fala tes de 8 / 8 RM“ po fala te
01-Console digital 32 canais, 16 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) – inclusos na
mesa digital com software atualizado.
01-Processador de frequências (doze vias)
01-Equalizador gráfico 31 bandas stereo
01-Sistema multi cabos com 44 vias com 50 metros
de comprimento com splite
03-Amplificadorescom 14.000 RMS de potência sub
grave
03-Amplificadorescom 8.000 RMS de potência
médio grave
02-Amplificadorescom 2.800 RMS de potência alta
Sistema de Palco
01-Console digital 32 canais, 16 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) – inclusos na
mesa digital. com software atualizado.
01-Processador de frequências (doze vias)
04-Equalizadores gráficos 31 bandas / 12 canais.
02-Sistemas de fones com 8 vias / com fones
02-Sistema de Side L e R( 4 vias) - duas caixas de
su g aves o
alto fala tes de 8 8 RM“ e
caixas
LINE ARRAY g ave/ édio/agudo
vias o
potencia de 1750 rms.
08-Mo ito es o dois alto fala tes de
RMS mais drive sm400.
01-Amplificador de guitarra com dois alto falantes
de
RM“
01-Amplificador de contra baixo – com 04 alto
fala tes de
RM“ e alto fala te de
RM“.
01-Bateria Profissional – Bumbo, Ton1, Ton 2 e
surdo.
06-Praticáveis telescópico para bateria e percussão
2X1m x 0.40
02-Kit microfones para bateria.
02-Microfones sem fio – profissional UHF multi
frequência
15-Microfones com fiop/voz de boa qualidade
10-Microfones com fiop/ instrumentos de boa
qualidade
10-Garras para microfones
15-Pedestais para microfones tipo girafa
07-Direct box ativo.
07-Direct Box passivo;
02-Amplificador com 6000 RMS de potencia sub
side
02-Amplificador com 5000 RMS de potencia. Médio
grave
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02-Amplificador com 3000 RMS de potencia. medio
alta
02-Amplificador com 2000 RMS de potencia.
monitor
02-Sistemas elétricos steck com 50 metros de
cabos.
20
Sistema P.A.
12-Caixas LINE ARRAY g ave/ édio/agudo
vias) com potencia de 1.750 RMS (unidade),
o te do alto fala tes de 8
s e dois
d ives de
s.

21

ILUMINAÇÃO DE CENICA PEQUENO
PORTE.Especificação:
12 Par led 3w
36 Canais de Dimmer
01 Mesa de Iluminação
04 Movingsbean 200 5r
20 Metros de L30
04 Movingsbean 200 5r
04 Sleve de Box Truss L30
04 Base reforçada de alumínio L30
04 Pau de carga
04 Talhas 1 ton de no minimo 5mts de elevação
01 Maquinas de Fumaça
Filtros e cabos e demais equipamentos para o
funcionamento
do Sistema.

22

ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE.
12- movingred 575
01- mesa de luz digital 04 saídas dmx 12 - par led
54 led 3wats tri led 12-par 64 foco 5 com gelatinas
04 - refletor mini brut 6 lâmpadas
01 - ventilador
02-maquina de fumaça 3000
02-strobo 3000
02-rack dimer 12 canais
02-rack disjuntor 12 canais
02 -splinter 1 entrada 2 saídas
15 Box Truss
06 Slide de Box Truss /Q30
06 Pés de treliça de alumínio
70 Mts de Treliças de alumínio /Q30
06 Pau de carga
06 Talhas 1 ton.
04 Ponto de Comunicação
01 – Gride
Obs.: Será necessário uma série de equipamentos
para acompanhar e complementas os demais

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Diárias

7

R$ 2.335,57 R$ 16.348,99

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Diárias

7

R$ 3.736,91 R$ 26.158,37
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citados acima. (como cabos conectores e outros)

R$
142.750,00

TOTAL: cento e quarenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais

Obs: Todos os itens deste lote as despesas de Hospedagem e alimentação e incluso nos valores

LOTE 03 – BANHEIROS QUÍMICOS
QTDE

VR.
UNIT.

VR.
TOTAL

28

BANHEIROS
QUÍMICOS.Especificação:
individuais
portáteis com teto translúcido composto com caixa de
dejeto, porta papel higiênico e fechamento de
identificação OCUPADO/ DESOCUPADO para público e
bandas (camarins). Incluso hotel e alimentação da equipe
RIBEIRAO
de manutenção por conta do contratado. Os banheiros
SERVICOS E Diárias
deverão ser limpos e higienizados diariamente, sendo duas
LOCACOES
vezes ao dia, uma na parte da manhã e outra na parte da
tarde, com a retirada dos fluentes em tanques e
veículos próprios e apropriados.Obs.: O sugador
permanecerá na área do evento todos os dias até o
término de cada evento.

20

R$ 225,31

R$
4.506,20

29

BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA
FISICAS.
Especificação:
individuais portáteis com teto translúcido composto com
caixa de dejeto, porta papel higiênico e fechamento de
RIBEIRAO
identificação OCUPADO/ DESOCUPADO para público e
SERVICOS E Diárias
bandas (camarins). Incluso hotel e alimentação da equipe
LOCACOES
de manutenção por conta do contratado. Os banheiros
deverão ser limpos e higienizados diariamente, sendo duas
vezes ao dia, uma na parte da manhã e outra na parte da
tarde, com a retirada dos fluentes em tanques e veículos
próprios e apropriados.

10

R$ 509,38

R$
5.093,80

ITEM

DESCRIÇÃO LOTE 03

MARCA

REF

R$
9.600,00

TOTAL: nove mil e seiscentos reais
Obs: Todos os itens deste lote as despesas de Hospedagem e alimentação e incluso nos valores
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LOTE 04 – LOCAÇÃO TRIOS ELÉTRICOS
ITEM

DESCRIÇÃO LOTE 04

MARCA

REF

QTDE

VR. UNIT.

VR. TOTAL

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Diárias

10

R$ 20.970,00

R$
209.700,00

LOCACAO DE TRIO ELETRICO GRANDE PORTE (TIPO CARRETA COM
CAVALINHO)
P.A Frente
32 falantes de sub grave
24 falantes de médio grave
24 drives titaniun
P.A fundo
32 falantes de sub grave
24 falantes de médio grave
24 drives titaniun
P.A lateral R
32 falantes de sub grave
32 falantes de médio grave
16 drives titaniun
P.A lateral L
32 falantes de sub grave
32 falantes de médio grave
16 drives titaniun
Periféricos e cubos
01 console digidesignmix rack – P.A
01 console digital M7cl - Monitor

30

02 equalizador bss fcs966
01 processador digital xta- frente/fundo
01 processador digital xta – lateral R/L
01 processador digital dbx venue 360- stand by
01 bateria acústica Gretsch ou Tama
01 modulo de bateria d4 alesis/roland td7
01 cubo de baixo hartkesistem
01 cubo de guitarra marshall
01 cubo de guitarra jazzchorus
01 cubo de teclado behringer
08 Monitores voz attack
Sub bateria e percursão
Microfones
Kit bateria Shure
16 Shure SM 57
08 Shure SM 57 beta
08 Shure Sm58
08 Sennheiser e835s
A/C em tomada Steck e filtro de linha 110/220
Pedestais, ga as…
Amplicadores para todo sistema
02 Gerador 180Kva
16 par led
04 moving head led
04 atomic 3000
Sistema de p.a hidráulico: equipamento para a elevação mecânica do
p.a. da frente e para abertura das laterais do trio.
02 Camarins fino acabamento categoria (A) contendo:
Camarim 01- rack de tv com tv 50 polegadas, rack inferior para
home theater, poltrona fino acabamento, geladeira, micro- ondas,
lavabo, mesa de centro branca 04 cadeiras, lustre, guarda roupas
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com espelho nas portas, ao longo do corredor focos de luz de led,
decoração, 01 banheiro fino acabamento, lixeiras.
Camarim 02 – tv 42 polegadas, rack com geladeira, rack com microondas,rack com nichos para guardar lanches, lavabo, banheiro fino
acabamento, sofá, luz led.
01 banheiro para convidados fino acabamento.
A equipe de trabalho deverá ser completa para a execução do
serviço: 01 motorista, 01 operador de som, 01 operador de luz, 01
ajudante para acompanhamento de todos os serviços a serem
prestados; devidamente uniformizados (calça ou bermuda, calçado
fechado e camisa) e credenciados.

31

ESTRUTURAS:
VARANDA“ “UPERIORE“ RETRÁTEI“
13 MTS DE COMPRIMENTO
2,80 MTS DE LARGURA
4,30 MTS DE ALTURA SEM COBERTURA
01 GRUPO GERADOR 85 KWA
01 BANHEIRO PRIVATIVO
04 AREAS PARA PROPAGANDA
MONTADO EM VEICULO TRUCK
PERIFÉRICOS:
01 MESA 01V YAMAHA 32X8
01 EQUALIZADOR KLARK TECNIK 31 BANDAS
01 EQUALIZADOR 31 BANDAS LECSEM EST
02 CROSSOVER KLARK TECNNIK
01 MEMORIA DE BATERIA ALESIS D4
01 DVD PLAYER
01 ADA ( ESPANSOR)
PALCO:
02 MONITORES EAW SM 400
01 MONITOR BATERIA 2 X 15 E DRIVE TITANIO
01 BATERIA COMPLETA (PAD DIGITAL)
01 GK 400 C/ CAIXA 1X15
01 AMPLIFICADOR ROLAND GTR
01 AMPLIFICADOR RCF P/ TECLADO
13 GARRAS P/ MICROFONE LP
10 PEDESTAIS P/ MICROFONE
20 MICROFONES

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Endereço: Rua Osvaldino Pereira Lima, 101

Diárias

10
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14.500,00
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01 MICROFONE SM 58 BETA S/ FIO
08 DI WHRIL WIND PASIVO
POTÊNCIA:
06 AMPLIFICADORES CICLOTRON TIP 3000
06 AMPLIFICADORES MACHINE SB 3.5
09 AMPLIFICADORES MACHINE SB 2.8
ALTO FALANTE“
P/ GRAVE“
08 frente, 08 fundo, 24 cada lateral
ALTO FALANTE“
P/ M. GRAVE“
04 frente, 04 fundo, 16 cada lateral
20 DRIVES P/ MÉDIO
2 frente, 2 fundos, 8 cada lateral
80 TWEETERS P/ AGUDOS
8 frente, 8 fundo, 32 cada lateral
ILUMINAÇÃO:
04 SPOTS LAMPADA 1200 W.
A equipe de trabalho deverá ser completa para a execução do
serviço: 01 motorista, 01 operador de som, 01 operador de luz, 01
ajudante para acompanhamento de todos os serviços a serem
prestados; devidamente uniformizados (calça ou bermuda, calçado
fechado e camisa) e credenciados.

MINI TRIO para atender apresentações artísticas de nível
egio al e ue ate da aos ide ’s das a das.
ESTRUTURAS:
7,80 MTS DE COMPRIMENTO
2,40 MTS DE LARGURA
2,30 MTS DE ALTURA SEM COBERTURA
01 GRUPO GERADOR 60 KWA

32

PERIFÉRICOS:
01 MESA 01V YAMAHA 32X8
01 EQUALIZADOR KLARK TECNIK 31 BANDAS
01 EQUALIZADOR 31 BANDAS LECSEM EST
02 CROSSOVER KLARK TECNNIK
01 MEMORIA DE BATERIA ALESIS D4
01 DVD PLAYER
01 ADA ( ESPANSOR)

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

diária

7

R$ 6.800,00

PALCO:
04 MONITORES EAW SM 400
01 GK 400 C/ CAIXA 1X15
01 AMPLIFICADOR RCF P/ TECLADO
6 GARRAS P/ MICROFONE LP
6 PEDESTAIS P/ MICROFONE
12 MICROFONES
01 MICROFONE SM 58 BETA S/ FIO
04 DI WHRIL WIND PASIVO
POTÊNCIA:
04 AMPLIFICADORES CICLOTRON TIP 3000
04 AMPLIFICADORES MACHINE SB 3.5
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04 AMPLIFICADORES MACHINE SB 2.8
ALTO FALANTE“
P/ GRAVE“
08 frente, 08 fundo, 24 cada lateral
ALTO FALANTE“
P/ M. GRAVE“
02 frente, 02 fundo, 8 cada lateral
10 DRIVES P/ MÉDIO
2 frente, 2 fundos, 4 cada lateral
40 TWEETERS P/ AGUDOS
4 frente, 4 fundo, 16 cada lateral
TOTAL R$ quatrocentos e dois mil e trezentos reais

R$
402.300,00

Obs: Todos os itens deste lote as despesas de Hospedagem e alimentação e incluso nos valores

LOTE 05 CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS
ITEM

DESCRIÇÃO LOTE 05

MARCA

REF

33

CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL – ESTILO
SERTANEJO/AXÉ E/OU PAGODE: Apresentação de
artistas locais no segmento Sertanejo/ Axé e/ou
Pagode. Os artistas deverão apresentar com músicas
de Axé e/ou Pagode, sendo obrigatório levar todos
os instrumentos necessários para a apresentação,
tais como guitarra, baixo, teclado, percussão ou
bateria, com no mínimo 06 (seis) componentes. A
apresentação deverá ocorrer com tempo não inferior
a 2h30min por show. A prestação do serviço se dará
entre o período das 21 às 04horas, sendo que o
artista tocará num tempo de 02h30min. TODAS
DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E
HOSPEDAGEM, FICARÁ POR CONTA DO CONTRATADO.

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Serviço

10

R$ 4.188,60

R$
41.886,00

34

CONTRATAÇÃO DE ARTISTA REGIONAL –
ESTILO
SERTANEJO /AXÉ E/OU PAGODE: Apresentação de
artistas regional no segmento Sertanejo/ Axé e/ou
Pagode. Os artistas deverão apresentar com músicas
de Axé e/ou Pagode, sendo obrigatório levar todos
os instrumentos necessários para a apresentação,
tais como guitarra, baixo, teclado, percussão ou
bateria, com no mínimo 06 (seis) componentes. A
apresentação deverá ocorrer com tempo não inferior
a 2h30min por show. A prestação do serviço se dará
entre o período das 21 às 04horas, sendo que o
artista tocará num tempo de 02h30min. TODAS
DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E
HOSPEDAGEM, FICARÁ POR CONTA DO CONTRATADO.

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Serviço

10

R$ 6.520,88

R$
65.208,80

Endereço: Rua Osvaldino Pereira Lima, 101
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36

CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAL – ESTILO
FORRÓ;
Apresentação de artistas locais no segmento Forró. Os
artistas deverão apresentar com músicas de Forró,
sendo obrigatório levar todos os instrumentos
necessários para a apresentação, tais como guitarra,
baixo, teclado, com no mínimo 04 (quatro)
componentes. A apresentação deverá ocorrer com
tempo não inferior a 2h30min por show. A
prestação do serviço se dará entre o período das 21
às 04horas, sendo que o artista tocará num tempo
de 02h30min. TODAS DESPESAS COM
TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,
FICARÁ POR CONTA DO CONTRATADO.

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Serviço

7

R$ 3.617,42

R$
25.321,94

37

CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAL – ESTILO GOSPEL:
Apresentação de um artista local ou regional no
segmento Gospel. Sendo obrigatório levar
todos os instrumentos necessários para a
apresentação, com no mínimo 04 (quatro)
componentes. A apresentação deverá ocorrer com
tempo não inferior à 2h por show. TODAS
DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E
HOSPEDAGEM, FICARÁ POR CONTA DO
CONTRATADO.

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Serv
iço

4

R$ 4.045,81

R$
16.183,24

TOTAL R$ cento e quarenta e oito mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos

R$
148.599,98

LOTE 06 – CERIMONIAL, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO LOTE 06

MARCA

38

Locação de cadeira de polipropileno ou material
similar.

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Unidade 5000

39

Serviços de decoração com tecidos,
galhardetes, luzes e outros adereços.

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Serviço

40

Show Pirotécnicos de Fogos de Artifícios (duração
de
5 minutos ininterruptos no período Réveillon e
Juninos ).

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Serviço

malhas,

Endereço: Rua Osvaldino Pereira Lima, 101
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VR. TOTAL
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8

R$ 6.486,70

R$
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4
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41

KIT Camarim para Bandas para no mínimo 10
pessoas
Serviços de Camarins com os seguintes itens; Doces
(brigadeiro, beijinho e palha italiana), Salgados (Kibe,
coxinha, empada, rissole e barquete), frios (queijos,
salames, presunto, azeitonas e palmito), frutas (uva,
maça, pêra, abacaxi, melancia, ameixa e banana) e
bebidas (água mineral 500 ml, refringentes lata,
bebida isotônica, energético lata, água de coco e
sucos variados). Festas juninas e Festividades gerais
do Município)

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Unidade

42

Kit
Lanches
Individual
Cada Lanche contem: 01 Sanduiche (pão, queijo,
presunto , carne de Hamburg, bancon e salada) 01
Fruta 01 bombom, 01 mini pacote de biscoito e
bebidas (refringentes lata, 01 todinho e suco de
caixinha). para equipe de serviço de áudio,
iluminação, vídeo, Policias, seguranças, apoio,
prestadores de serviços em geral no período da
realizações de eventos do municípios (Festas juninas e
Festividades gerais do Município)

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Unidade 2000

7

R$ 1.646,62

R$
11.526,34

R$ 21,95

R$
43.900,00

TOTAL R$ cento e sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos

R$
169.899,98

LOTE 07 – SEGURANÇA E MONITORAMENTO.
ITEM

DESCRIÇÃO LOTE 07

MARCA

REF

QTDE

VR.
UNIT.

VR. TOTAL

44

Brigadista
Profissionais treinados para atuar na
prevenção e combate de incêndios, processos
de evacuação de emergência de ambientes,
prestação de socorro e primeiros socorros

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Diárias

10

R$ 348,47

R$
3.484,70

45

Segurança
Profissional treinado e capacitado para
execução de segurança desarmada noturna,
uniformizado e com nada consta na Policia
Civil, de empresa especializada no ramo e
credenciada junto ao órgão competente.

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Diárias

100

R$ 228,99

R$
22.899,00
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46

Monitoramento de Câmeras
Serviço de monitoramento de câmeras em
eventos (08 cameras modelo 360 de alta
definição, 04 monitores de 32 polegas, mesa
controladora, sistemas de armazenamentos
de arquivos, acessórios e cabeamentos para
longa distancias

RIBEIRAO
SERVICOS E
LOCACOES

Diárias

15

R$ 5.774,42

R$
86.616,30

R$
113.000,00

TOTAL R$ cento e treze mil reais
Obs: Todos os itens deste lote as despesas de Hospedagem e alimentação e incluso nos valores

1 – OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para contratação de
sociedade empresarial especializada na prestação de serviço de locação de estrutura e equipamentos com
montagem e desmontagem de palco, tenda, sonorização, iluminação, trio elétrico e outros, bem como,
contratação de bandas regionais e locais, visando atender os eventos e ações realizadas e apoiados por
este município, conforme Proposta Recomposta apresentada e edital do PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº
PR12-2022-1, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante.

2 – VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura.

2.1 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, esse Município não está obrigado a adquirir
exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela
estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a
preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
3 – CONTRATO
Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos
específicos com as empresas, com posteriores solicitações.

4 – PREÇOS
O valor global da presente ata é de R$ 1.522.049,95 (um milhão quinhentos e vinte e dois mil
e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), que será pago em moeda corrente do País, até
30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos e apresentação de Nota Fiscal por parte do
CONTRATADO, aplicando sobre os mesmos os impostos devidos conforme determina a Legislação
Tributaria em vigor.
5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a execução do presente contrato de locação, correrá a conta da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade
09.09 – SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTES E
LAZER

Programa
2.041 - Realização de
Eventos Culturais e
Tradicionais.

Elemento
33.90.39.00 –
Outros Serv. de
Terceiros – Pessoa
Jurídica

Fonte
00

6 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 As solicitações de fornecimento e prazos de entrega referentes aos itens em que cada empresa foi

Endereço: Rua Osvaldino Pereira Lima, 101

CEP.: 45.865.000

Certificação Digital: 9QXSZ5IK-BZEO0BFM-PDZGNSVG-N7WYR1C6
Versão eletrônica disponível em: http://santaluzia.ba.gov.br/

Edição 306 | Ano 2022
17 de maio de 2022
Página 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.269.634/0001-96

declarada vencedora, serão feitos mediante Autorização de fornecimento (ou instrumento equivalente),
sendo que as mesmas deverão entregar os produtos solicitados, no endereço indicado pelo Setor de
Compras da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sem custo adicional e assumindo total responsabilidade
até a entrega.
6.2 Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a Autorização de execução (ou instrumento
equivalente)
6.3
Fornecer o objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela
CONTRATANTE, de modo a atender às normas de segurança municipais, bem como as normas do
(CREA/CAU), legislação de segurança (Corpo de Bombeiros Militar) e vigilância sanitária (ANVISA) e a não
constituir fonte de degradação e destruição do meio ambiente. Dentro do prazo de vigência contratual, o
fornecedor está obrigado a executar os fornecimentos desde que obedecidas as condições do edital de
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12-2022-1 que precedeu a formalização dessa Ata.
6.4
Os produtos cuja apresentação e/ou quantidades não estiverem com as especificações solicitadas
neste Edital, não serão recebidos pela Secretaria solicitante, e a empresa terá um prazo máximo de 15
(quinze) dias a partir da data da entrega para repor o(s) produto (s). Caso, o mesmo não aconteça a
empresa passará por uma comissão de reavaliação que determinará a sua permanência ou não nos
processos licitatórios.
7 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1
O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa
aceitável;
c) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao
praticado no mercado;
d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso
fortuito ou força maior;
7.2
– A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas “a)” a “d)”,
será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento,
assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
7.3
– No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço
registrado.
8 – FISCALIZAÇÃO
8.1
– Cabe ao Fiscal de contratos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - BA proceder à fiscalização
rotineira do produto recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários
de entrega.
8.2
– O fiscal está investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça
as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do horário preestabelecido.
8.3
– As irregularidades constatadas pelo fiscal deverão ser comunicadas ao fornecedor, e o mesmo terá
um prazo máximo de 15 dias, para tomar as providências necessárias para corrigi-las. Caso, o mesmo não
aconteça a empresa passará por uma comissão de reavaliação que determinará a sua permanência ou não
nos processos licitatórios.
9 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
9.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir,
quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do
contrato:
a) greve geral;
b) calamidade pública;
c) interrupção dos meios de transporte;
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei
nº 10.406/2002).
9.2
– Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.
9.3
– Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser
comunicado ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-BA, até 24 horas após a
ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24
horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.
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10 – FORO
Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da
Comarca de Camacã – BA.
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr. FERNANDO SCHUELER BRITO,
representante do Poder Executivo Municipal, e pela EMPRESA RIBEIRÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES, inscrita
no CNPJ nº 12.981.333/0001-28.
Santa Luzia - BA, 06 de MAIO de 2022.

FERNANDO SCHUELER BRITO
Prefeito Municipal

RIBEIRÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES
CNPJ nº 12.981.333/0001-28.

Testemunhas:
_______________________________________
Nome:
CPF:

_______________________________________
Nome:
CPF:
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AVISO DE REVOGAÇÃO CONVITE Nº 001-2022-2
Processo Administraivo N. 039/2022. Termo de revogação de procedimento
licitatório processo nº 039/2022- CONVITE Nº 001-2022-2. Despacho de revogação de
processo licitatório por moivo de conveniência, tendo em vista a necessidade de
readequação do objeto com vistas a uma aquisição saisfatória para melhor atender ao
interesse público e da administração e contemplação do princípio da economicidade sendo
este um dos princípios norteadores da Administração Pública.
O Prefeito Municipal de SANTA LUZIA – BA, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade de readequação do objeto com vistas a uma aquisição
saisfatória e para melhor atender ao interesse público e da administração e contemplação do
princípio da economicidade sendo este um dos princípios norteadores da Administração
Pública, de acordo com a Súmula 473 do STF, resolve: REVOGAR em todos os seus termos,
por interesse público e da administração, o processo administraivo tombado sob o nº
039/2022, CONVITE Nº 001-2022-2, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para adequação do piso e reforma das Escolas Belanisia, Agnaldo Ferreira, Centro, Santa
Luzia, Jose Almeida, Elisabeth Castro, Nossa Senhora do Carmo e escola do Campo, situadas
no Município de Santa Luzia.

Santa Luzia –BA, 11 de maio 2022

Fernando Schueler Brito
Prefeito
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