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06)

proCulôs, m;o cje obrá, EncãrEo5 tr:bãlhi5tâs. 
'r'les, 

seguí

inli,lÉntp5, con-!t:1!Íó,lD'tê, FLar':ri-rio. na Únlca ÍÉinuoeíà

EaaiuÍão comoletê di Íc rnacii:i= ni':'

de\4da pela Conlrátànt€ ,.É a

b) Os l!en5 cotádo5 tsIendÉír a liJàt as erlgên'les do Edltal' I
,nclusiye técnicas;

as à e-.p€cifkàção e càràci,aífu,

PÊAZO C5 VALICAOE OA PROPOSTA:

Â p,=;.íre pít:::i] i:m Y"lioâiê d:9_i (NoviôtA) di;i' COntàdlrs

DECLARAçÔES - Oecleramos que:

à) Not piÉçot piaint:l!, est:D incl!sas lidâ5 às pã'çelá5 Íel

c) Ot Ônur e obí;Eãç'iêi aciiÉ5;.rnJÉnie5 as ''j 'açõêi trÍbutá'

ôr dÉioiiÉntes de aí:iii's, di::iCics ou convençã'5 foletiva

cnnlrôtàda, cüirÉrã!. c-rr clyra de5ia

d) altumiír,ot iniiire íe5ÉünsaSil;dê'J'3 por quôlsquer erroJ e/o

na prepàíàção desià íioÉi,t,;

e) A Froi.rnÉnie, re:t'onderá tãmbém, Êoí todos os dàntt e/o

a5 e(rpas dos.eiviÍ?!, da utii;.atão dos equlpamentos' pr

de olía e tudo o mals n€ai55iÍlo paÍà o cumprtmenro do o

cJUiêdor â contràGíiê ou a tÉi('ir'5 poÍ seus Íunclonário5

se'J encãrto, resFr,niêndD Ftl ti c Seus slrcêÍ50rÊ5

0 os preços ora àpÍatentà'Jo§,5ào completos e suíicientes' àl Eu

b?rtura dc5 envelop:s de P-ÊEgs-

as ãos cuÍos de Íorneclrr'.,_iao dot
ttsrài, lmpotto5 e demãis ergEJs

Évidenciã113 e trabalhlttã. Encl*
prêvldenciárlãe do5 emPÍêE dG ô

is!6as que venham e ser vêíãEd6

juiroi que,. qualquer tft'& f;EÍÊ.D

vlnude da er.cução dos tEíriÍE a

ndo a lusrà r€muneràção ê !â&
de ÍGrvlçgr e contrótüÍão à Eão

1i

à

o

pÍ

êe

bl to ra llcüdo.

g) No prêço pioFloito, e5lão conirr!t:càs toda5 as deJpSJaS pa ução dot s.rvlços, co.'é:Jado-

se a totalldàde dc,t (urtnÍ e despe5n5 do Ob;Étü dà pÍeseo lic tàção e todas a5 demals ê{Er,

tarí como: trànsplirte, êllnlÉntãção'

eciolumÉntcs, contíiirr!Íãês rociai!,

e qusi5quer di:ie5!5 eiiitã5 € ni'i
necÉiráíiás a reãli.i-çãc do sêrviço

Íao sociàls, lmpottos, tãxr5, ttáatpt
íl:(â15, para-fi tcei5, 5e Í05 deÍrE15 de5Pesas lnereís-é, bo!
;sáíiês, não esPeciÍicà E&1, màt Jultãd.§ eJ-d €

h) Nc:-(a prllFnilã de piaço fol ÍÉ;to sem nênhum tlpo dÊ Inte eri ento çom outros çorl€i- it€lE!€t ou

ãti n,Ésrno com à adn_inilirãçào ie!!i cúmãÍcá ê é dê Íê5p Jàb idôde da empresa quâ:s+g rrros

prü': '3;, íÍete5, en

5ão Fran(isco do Cond€ - BA. 14 de ÁÊosto de 2019

A&N

Í1+.zqs.&ztooo1'
A&NTRÀI§FORTESEIi

Àv. Eng- EIxo 5P d€ FâÍie§ tl"i

SÉSCr0í
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Éíp
EI

iri
ÁÉu
ro Sãírto I

(F ôro Lr6.ll

AEN N5P RTES E R LI - C,N 3 8

Av, Elmo seíeJo de Farià5, n' 1301, Subsc,lo, Sala 01, CIA ll, Simõ s Fil

L ,]

5P

Érnail: aen -enlpreetdimentos@hotm
Il.co

o-Ba; Íel.: (71) 3296-{r+at:
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5ÃO Ffi:]illito
ÚC TONCE

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA IíUNICIPAL DE SÁO FRANCISCO

F r!tr,
gL','

C TNUNICIP]O D

CNPJ sob o no 13.E3!.8231C001 -96, coÍ'r sede adnrlnistrati'u
Centrc, São F:'ancTsco Co Conde - BA, através SECRETARI
ai:-avés co se.rt!áio Sr, LOURIVAL RODRIGUES JUNIO

i',1:::-_

contabiliclage rnsci'itc rc CPF sob o r."197.130.705-00,

1..í

2,.a. ,.j2 ,nin.;r.: .L:

expeCida pela SSPIBA, res denÍe e domiciliacjo na Rua Jo

lpitanga, Lauro de Freitas - 34, CEP: 42.706'64A. doravante
empresa Ã & N COMERCIAL LTDA - ME, pessoa iurÍdlca d

sob o n.o34.249.482i0001-30, com sede na Avenicia Elmo So
000, Simões Filho - BA, representada neste ato pela Sra, Eli
soltêira, socia proprieiána, inscrita nc CPF sob o n,o4

n.o02.414.85C45, expedida pela SSP/BA, residente e do
acima citado. doravante denominada DETENTORA, nos te
8.666/1S93, com as alteraÇÕ3s nela inseridas pela Lel Fede
10.620|2002 e Decreto Federal no 7.89212013, e dern

1, OO OBJETO

Contrátaç

considerando o resultado da llclteÇão modalidade PREGAO
DE PREçO N'010/20í9, conÍorme consta do processo adml
oresente Ata de Registro ie Preç,:s nas condições segulntes:

veÍã,rlos (tlpo
doctmentos p
Conde, conÍonne especiÍlcaçóes e anexos do Termo de Roíerê

1.2 - O o"hjeto desta Ata é o regístrc dcs preços classifi

Ol\tzolg SRP, conÍonre espeoiÍicações e condigóss cons

estão coniemplados o prazo de execução e a estÍmativa das

necessi,iirdss e sr:gundo a convenlência do serviço públlco, e

se transcril.as

i.3 - A(s) contratação(óes) derivadas do registro obedecerão às

constante do An6xo V do Edital

t.4 - É vedada a subcontrataÉo parcial ou total do obJoto'

outrem, a cessáo ou tlansÍerencla, total ou parcla
incorporação da contratada,
compiún'risso assuniCo por aquela ccm terce

1.5 - Durante seu prazo de validade, as proposlas seleclonada
disposição da Administração, para que efetue as. con
quartidãdes de que nec:ssit?r, até o Iimite estabelecldo

1.ô - a' cYistência de pfeç4s re5";trados não obriga a Admlnistra
deies ;r:derão ac'vir, Ícàncjo-lhe facultada a utillzagão

D CONDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 1912019

Weruskà Mc6úá-jf, l

ASSESSORAJEAó.-]A'

OÀ.BJBràsr i2:-'

l'Jccaliciade ie LicitaÇã
PREGÃO PRESENCI

sÃo FRANClsco Do coNDE, pessoa ju

,...ncl3l n' 01t!'2019 - SRP ' sEoÁ

Númerc
No 010/20 1 9

adcr do RG n.01 .272.826&-

s no Pregão Presenclal rf-
s n6tê instrumento, no Ç.ral
ntlddes, na medlda das sr.s

a este termo lntegram, cÚÍD

ndlÉes da minuta do conÚ#

so&ção da contratada on
, beÍn como a fusão, clsáo qr
o @nhatante Por nentÍrrl

o registro de Preços Íicaráo à
aç6es nas oportunldades e

a ftmar as contra taçõe§ quo
ouÉos melos, resPeitada a

1

I

lc.a de direito público, Inscrito no
a PIaça da lndependêncla, sJf.
E GESTÁO ADMINÍSTRATIVÁ.
br-asileiro, casado, técnico eÍn

0
e Ribeigo da Siiva, QD H L P.

ornirrado CONTR,ATANTE, E A
reito prlvado, inscrita no CÀIPJ
, n.otr303, Cia ll, CEP: 43.7@-
ia Aives de Souza, brasileha,

604.8fí5-34, portador do RG
c ado no endereço proÍisslonel

do art, 15 da Lei Federal n'

ts
n'8-883/í994, Lei Federal n-
norrnas legals apllcávels a

ESEHCIAL PARÁ REGISTRCI
tratlY'o no 3633/20Í9, írmam a

áo Íutura de empresa especializada na prest o de serviços de Iocação dcI
VAN) com motorist4, para o transport de passagelros, cárgas c

ara atender as necessldade da Prefeitura u íclpt de São Francisco do
c e.

ta

do con
não se resPons ablllzând

ITOS

d

U

)
L .SRP

: ",, ao..sr- Sáo Fdoctsco do Co
.:'l'. ,exto do C.nLetos . Çol1véh
'r'-t.:-.: (t1) 1651'8o17 /e0!3

1

/3.9O0-o'i0
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r-{â ESTADO DA BAI'{IA

;i;Ê"ü;^ üur'rtctpaL DE sÃo FRÂNCIsco oo c N,DE

,p
',ltffi,",,o 

tun'o'.

ãSSÉSsl"â J,.lP.lt'l'- dÀi-'-'N-Á

cAB/BA 
'0'439

assagurado ac beneflciá o io ragistro a PreÍerÊncia
::;rsla:àc 'e'a: Íe' as i'c:lzcôes' sendo

"i .gua tr." cs cti:';::s

2. DA DOTAÇÃO ORÇAN'iENTÂRIA

2.1 DcI ss iratar dê Pf'gãc
Crca mantária, somentÉ sei'á

Decr:to Municip ai 22ô1i2ti7)

?i'esencial Deie 3 Õ1>'ur rd

exigida Para a ícrnaltzaçào
ie Regi tio de

clo (s ) nti'âtc

q
I
I

9- P - SÊGÁ D

clsco cto Conde/ 84,

Preços, a Dotaçáo
(s) (Ail. 70, 5 30 do

3. DOS PREÇQS E QUANTITATIVOS

-1.,1-opreÇceoUaniitativoceCadaitemcotadopelaempresâVenc
na Plan iiha abai>:o

I

ITEIúI
P RODUT O

VE tPO Vm, molorizaÇ cia a Ciesel,

nd iclon ad o, com caPacidade m{nima Para 15 (qu inze) Passagel

rlf nc márlm o Íês anos de íabricaÇáo, COM MOTORISTA.

01 o de Íabrlca çáo: Não inforlor a 2017'

ARCA: N'1êrcedes Bênz

Iúodelo: SPrinter 415 C0

E C ULO TIPO VAN, mctorlzaçao z, t, movida ã dlesel,

n.d lcionado, com caPacldade mÍnima Para 20i 1(vinlePassage

mais o motorista), c0m oo máxlmo três anos de fabricação, C

qora esbÍá0, esPeciÍicacios

CULO T ác 3.0, movi

n' 010i2J
c.nlo - Slo FÍân

TOTAL

RS

58.200,

R$
45.800,oG

a2
OTORISTA,
ü'0" irUri.açao, Não Inferior a 20 17

iúARCA: lvlercêdes Benz

Modelo: S rinte r 515 CDI

l.z- palaeÍeÍto de íornação de cadastro de reserva nq 
'ca-s1 

de im

oelo vencedor estara tamÉárn-ansxo a esta Ata de Registro

'publi"u oo Pregáo Pre'eíãitr-Snp oorlzot?'-3-*il:ldo' i

;;.il;;"; áotai os bons/serviços com preços iguars ao

ttqrên.i. da olassiflcaçáo do certame'

I

isslbllHade de atendlmento
d Preços, a Ata da Sessão
fàrmaÉo dos llcitantes que

al emre"a vencodoÍa, na

1

i Fornecedor, recusalrdo-as
I

i

I

3,3 - O Município deverá veriUcar e aceitar as íaturas emi'idas p0

quando ineratas '

4, DOS PRAZOS

4. I O Forneoedor d everá firmar as contrata ções decorrentes do tro de Preços no Prazo

de até 10 (dez) dias conidos, a contar da convocaçáo exPedlda l*rnlcÍPlo'

4.2- O üazo d e validade do Rêgistro de Preços e Ata de Regist erà & 12 (doze) mcses, a

contar da assinatu ra da Presênto Ata

5, DO PAGAMENÍO

Os pagamentos devidos à CoNTRATADA seÍão eÍetuados a VES de ordem bancária ou

5.1
c[édito em conta correnle' no PÍazo náo suPerlor a 30 (trin dlas, contados da data de

do adimPlemento do objeto licitado

Ptrgáo

àín.nto d. convtlo s o Coívenlas
Í1) 3651.8017

UNITQUAHT

RS

9.950,00

I
OS

I

I

I

I

36r-E{

R$
11.450,004UN

a sreu rot m )etn sootr sa qu0 00 o04 004 (R QS LNÊ.NoT ALTRA oL êf a sa o mu€êrrtao qn ooau trsohr qmau00 oI4 4+RLA $UAL NAToTotAL

veriflcação

2
/ 8053

a3J3r000

)
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ESTADO DA BAHIA
PRZFEITURA [ÍUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

§ I " En havendo aiguma rendência impeiitive do pagam

rcgJlarizzçáa ,ü pe1.2 ca CONTRÁTADA,

§2" A atualizaçãa i-nonêtária cc'c pagan'lenios oevidos pel

será calcr.riade consiciei'ardo a data do rtencirnent
pagamenlo, de accrCc ccn ê vallação o'o ll'JPC cjo lB

=r. 
havendo alguna ceriência irnpeciiiva cjo pagam

nlo, o prazo 
' 
r-+irÉ a lariÍr da sua

{dminiskação, em caso de mora,
a obrigação e do seu efotivo
pro rata temwre,

e tb, o prazo llufué a partlr de sua

onte r §ar
do coruoe

AS :!Ss,tiÀ luRlDit.A ê!.riJ'

oABtsA 50.1!9

5.2
reE,tiarlzaçáo por parte da coifÍetada

5.3 - As nctas ílsc:isfaiuras que epr'gsenláiem inconeçÓes se
vencimento ocorrerá no Cécinro ciia oo mês subsecuente
valida.

Correção e osse intervalo de temD. não será conslderâdo para
Valor con tratado.

5.5 - Ouando houver eTrc, de qualquer natureza, na emissáo da
será solicitado, imediatamente para a substltuiÉo e/ou eml

devolvidas à Contratada e seu

o cie Nota é

ito de atual4áo dc

o

fós a data de sua aprêsentação

5.c - o Dreço a s9r paEo será o vigente na data dâ apresenta àa" proposia iniclal ou da nova
prcpcsta apresentada quanoc da repetiÇão do lulgamento, dependenternante do preço em
vigor nâ data da entrega

ota FlscaUFárra, o documento

5.ô - O lúunlcÍpio sê compromete a eÍetuar, nos prazos indlca
Forn ecedor.

6, DA CONTRATAçAO

6 1 -Bs bbrigaçoes deconentes deste processo licltaióio e co

serem Íirmadas entre o lviunicípio e o Fornecedor são

AutorizaÉo de Fomecimento, observando-se as condlçõe

anexos e na legislação vigente,

6.2 - O Municipio solicitará, por escrito e dentro do prazo de vig

7. DA RESCISÃO CONTRATUAL

, os paganrentos cevldos ao

nte do RegHo de PreÇos a

constaÍrB dasta Ata e da
sÍabêlscdã no Edltal, seus

la do Regtúo de Preços, os

o, com ai consequônclas
e o s alteraçõe§.

do C@{TRÂTANTE nos

ADA, sêrá ressarcldo dos

sl

quantrtativos dos seMços de acordo com suas necessl
máximos estabelecidos no Edltal.

6.3 - Na hipóiese de o primeiro classiÍicado ter sôu roglstro

es e respeíiados os limltes

elado, nfu asslnar ou náo

aceitar o prazo e condiçóes estabelecldas no contrato
Fornecedores remanescentes, na ordsm de classificação, p

erão sg @nvocado§ os
íazê-lo em igual prazo e nas

mesmas condlçõos propostas pelo prlmeiro classiflcado, lncl quanto a preços

A inerecução, lotal ou parcial do contrato enseJará a sua

c.ontratuais e as prevlstas na Lel Fêderal no. 8666/93 e post

7.2 A rescisão poderá ser determlnada por ato unilateral,. e

casos enumerados na Lei Federal no 8.666/93 atuallzada'

Quando a rescisão ocorreÍ sem que haja culpa da CONT
prejuízos regularmente compÍúvados que houver sofrido'

P..çê d. lnéEP.ndlntld
" 01a/201C - SRP -
to Fânclsêo do Conde/ I
Co^ltrtos e çonvaalot
3651-8017 l8A:3

7.3

D

Í1)
!

ç 13.900-@O
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ra P REF l-ll uÉÀ L4UNl
ESTÀ [::T,AL DE SÃO FRANCISCO DO

Weru -qha

a),
aÊ':,lsDO DA BÀi-tIA ONDE

B, DA \, .. i C J'-AÇI\ O AO ÉDITAI-

estab a prooosia dc I

ixstrui,lrênio cci vocatÓrl

na reÍe i-iia ttclta çac

,q. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

g,1, O MunicíP
terceiros. a

io náo resPcnderá P

inda que vinciilados

or quaisqu

à execuça

er comPromissos a

o do Presente instr

Mrã--i=iÍc S

ss,l J_-_=-lrr:D-,'J !'j,-A

oAEEÊ- 3?-43f

vessam transci'i !s, as cláusulas e c€.1dÇões
uio destê instrumeílÍo, no

tante vêncedor' apresdltada

dos Pelo Fomece<icr com

ra a Presente Aie'

etecidas no Pro9

ccric sa riele êsti

esso iicitatÓrio ieÍe

o e sels alei(cs Ê n
riCo nc Pre a H

9r

io,

o de P

a

S

ç

d

dos; e

b) convocar os demais Íornecadores Para assegurar lgu lo crtunldad

r-
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

a ser examinado Pcia orgão

g€ re nc
Oca ncelamento será PreceC iC

iador, sendo que ê oeclsa o Ílnal d
rocesso aiministra
svorá ser fundame da

istrados Poderão s Br revistos em Cecorrêncla
bens registrados.
svêntual redu çao ffi Preços

c=rb,endo a

10.2 Os PreçÔs rBg

no mercado o, dt frto que eleve os oustos dos seryiços

Secr-etaria da r-ducaúo Promover as negociaçóes junto aos meoedores,

rva,iis as'lisposiçÔes contioas na alínea "d' 'do inciso Il, d put, do Ari. 65' da l'-ei

Íai no 8.6ô6/i 993

0.3 Quandc o P reÇo rúgistr âdo se tornar suPêrlor ao PreÇo P icado no mercado Pã motivo

superveniente,
recr-:çáo dos Preços aos v

a Secreta ria da Educaçáo
alores Pratlcados

convocará os Í ecedores Para n€ç{iftile ma

pelo mercado

10,3.1 Os Íornecedores que náo aceita rem reduzir se

misso assurnid

reços aos valores 5aücado
de perddade 'em aPlicação

pelo mercãdo sereo liberados do comPro

târem reCuziÍ seus Pí:gçDs aÔs

valores d
10.3,2 A ordêm d6 classiÍl

e meroado obsenYa

caçáo dos f
iá a class

ornecedoÍes que

ificação original

e

1O.4 Cuaodo o P reço de mercado se tornal suPerior aos Pr s registrados s o lbÍÍlecedor'

mediante requerimento, devidamente com provado, n o cumpní o corÍrprdnisso, a

Secretaria da Éducação Poderá

libarar o Íornececior

dos m
odldo de foÍnecime

otivos e comProvan
nto,
do comPromiss

e sem aPllc

tes aPresenta

o assumido, ca o municaçáo

ação da Penali se conflrmada a -€ft1cidade

e de tqdação'
própria. a Sêorera
Preço' a#tanoo

antês do

rla
AS

P

) t.ic ao n avendo êxito nas negociaÉes' P

roceder a revogaçáo
orp rovocação

da Ata d

o iniciatlva
glsÍo de

nr cilid
:oucaçáo deverá P

as cabÍveis Para obtenÇáo da oon trataçáo mals tajosa

ci) A Assessoria JurÍdica do Mun iclpio - AJUR devera s rovocàda, obrigaiam e nte ' a

êmiilr parecer sobre a râvisão de Preços de ltens ragt tra os.

celado, garantid amPla defesa e G @ntÍadltórlo

lrr

1O.5 O reg istro do Forn ecedor Poderá ser can

em processo adm inistratlvo, no PÍazo

recebimento de noü Íicaçáo, quando

dSncla
D.P.rtàfi'n

de 05 (cinco) la úteis, a con;bí da data doa

tr';"í":""';:xilH:x":ilii:ffi {1:"T:"':"*:::"

os:
ipó sse deste se EÚnaÍ suPenor

D'2019 - SRP

b dÉ Conu'làs a convanl

Í1) 36 'a0 17 18053

âlÊ , CeP:13.900'0OO
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ÉSTADO DA BAHIA
PREFEITUR,A I'lUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

c) scíiei'sarção pievista ros ií;cisos iii cu lV, do ca
E.6ôôi199-1, cu no An. 7", da Lei Feieral no 10

CONDE

-<-.}.\§í-á_r
Werusi5-l/ior,i*iiJ Sâ

À : : ES: aÊá r-.súr,í:.{ }!-rr

OAEJBA 50.1E9

+t?t
erál hodo Ad. 87, da Lei Fed

iurÍCica dc üL,nicípio - AJUR, obrigatoriamente, se
através da sr:issão de paiecer.

o) C cancelanenic de registros nas hipóteses prev

0/2002, devendo a Assessoria
anlíestar sobre as penalidades,

nos inclsos a, b e c, seÍá
íor- aiizaco por despacho Ca Seci'etaiia cja Educa
ari iJrd u E r:r:á.

, assegurado o contraditório e a

1C.6 C cenceiar-nenio oo regisiro oe preços poderá ocorrer fato supervenlente, decorrsrte
de casc fortuito ou força maior, que orejudique o cu
ccn- p:oi,a dos e justificados:

mento da ata, devÍdamente

e) par razãc de interesse púbiico; oL,
b) a peiiio co Ícnecedor.

10.7. A comunrcaçâo do cancelanrento cio registro cio Forneced
se o cornDrcvante de receblmento nos euios que deram ori

'10.6, No casc Ce o Fomecedor enconÍrar-se em luoar ion
comunicaçãc será feita por publicação no Diário Oíicial
caicelado o preçd ragistrado a partir dâ data da publica@o

10.9 O ForneceCor poderá pedir o cancelamento do preço
êscrito, desde que comprove estar deÍinltiva ou temporaria
as €xigêncies do instrumento convocatório que deu origem

valor da parte do Íornecimento ou serylço não to
Ill - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor

serviço náo realizado, por cacja dia subseqüente

§ 1" A multa a que se reÍêÍe este ltem náo impede q
unilaleralmente o contrato e aplique as demais sanções

será Íeita por escritc, junt rdG.
m ao reglstro.

o, Incedo ou lnacessh.e{, a
Município, considerando-se

do, mediante soÍlcÍtação por
te lrnposslbilltado cie curnÍxir

do;
parte do fomeclnrento an

trigéslmo

a ÂdmlnislraÉo rescÉ
vistas na lel,

Reglstso de Preços

10.10 A solicitaçáo do Fomecedor para cancelamento do Regls
Fornecimento dos produtos até a declsão final do órgão

de Preços náo o desobrigEâ do

prolatada no prazo máximo cje 30 (trinta) dias, Íacultada
nclador, a qual devará scr
Munlcíplo a apllcação das
Ata.peôalicjades previstas no instri.;mento convocatório e na p

10.11 Enquanto perdurar o cancalamento poderão ssr reall novas licltagões para
contratação dos serviços, constantes do Reglstro do Preços.

11, DAS PENALIDADES

Sem prejuÍzo da caracienzaçáo dos IlÍcitos administrativos p na Lei no 8.666/93, com as
ccmjnacóes rnêrentes, a inexecução coniratual, inclusive por a inJusüficado na BxocuÉo do

graduada de acordo cofir a. r',,.i .'Í "....'1iá .) CC}]TR/rTÂDA à multa de mora, que se
'_,''' -', ,'' --i'-,r-.h4.-ecidLrsossegqJinles llmltes máximos;

. r,io (Jez por centD) sobre o valor deste contra
ioial da obrlgaçã0, ou ainda na hlpóteso de

m caso de descumprlmerÊ

eÍetuai o raÍorço da caução, se houver, dentro
data de sua convoceção;

aÊs€ a CONÍRÁTAE}A A
10 (dez) dlae contados da

ll - 0,3% (trás décirnos por cento) ao dla, até o imo dla de atraso, sobre o

§2" A multa, aplicada após regular processo adminishativo rá clescontada da gararr&
do contratado faltoso, sendo c€rto oue, se o seu r exceder ao da garsÍtÍa
prestada - quando exiglda, alem da perda desta, a co tada responderá pela sr.ra

Êrnito FíâterÉttl n' 01Oi2A 9- .sÂP - SEGÁD
Pràç. {i lnd.zêt"JCnctà, st'n, C.nan - Sáo Fdnctsco do Cotlclê

Da2êiâr.Dro do Contratot e Convénlos
'íé:r.rÉ O1) 3651-8o17./ E01j

s
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Weru s khÍ,í-o r'tEiro Sâ:'-rs
ASSESSúP} I'J P!tic-ârE-rJr-'Á

oÂ3i BA 5f|.439

t
,.1/lA. f I

d eviJos pela/
áo tcnha sidc
irstamente dc

sID FBi.fi05cú
00 clhrBt

§3" As

exiglda garaniia, à AdminjsiraÇáo se i'eserva o djrei

muLias cr;visias neste itêr.r náo iêm cel'átêr coinpens

eventualrnente

óric e o seu pagamento náo
s e danos dêcorrentes das

cíplo da Bahiâ, para dírirnir
to, corn renúncia a qualquer

em 05 (cinco) vias de igrral
e Íido e achado conÍorme.

orÍe:ença, que será desccniâda dcs oagamento
ain',inisLraçãc nu, âinca, se Íor c caso, ccbrada ji.rd te. Caso n

q de descontar d

oagar:en:c Cevrio à contretada c va o; de qualquer ilra ocrventu ra imoosia
i

ex imii'á o CONTRATADO de responsa'cilidade por per â
i

o d

Fica ele to o foro da ccmarca de São Francisco oo Conde,

írír'aÇoes cocieiicas
i2, DO FORO

Testemunhqs:

i
I

l

I

ride, 05 de Setembro de 2019.
i

São Francisco do C

ET IA El3ES O ADMINIST
OURIVAL ROD GUES JUNIOR

CONTRÂÍANTE

A&N OMERCIAL LTDA - ME

ELINÁDIA ALVES DE SOUZA
DETENTORA DA MELHOR PROPOS

evenruâis coirflitcs ci'iginados pele presente Ata e pelo Íutulc co

or-itro pot-mêis privilegiado que possa ser.

E, por estarei-n assinr jus(cs e contrataCos, Ílrmam a Presentê

teor e ícr-nra na oresença cjas tesiemunhas que subscrevem dep

Õ IVA

CPF n
I

)
CPF / 2á z' t's'

n olOizilg - SRP - SEOAO

(.2(,fi7

F/.c! or /íJ:rrn.;;,üid, sln' ôan;o' DJná/.Àrrdrrio
- sào Frencl'co do CondolBA,
clÉ Çonlrílos c Çonvênlos

Í.lcloôê: (7 1 ) 3e61'801 7 /
6

ê053

13.900-400

I

I

I

1

i
I

I

I
I

I

i
I
I

I
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FRRÀTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N'" 019/201!

ptÊêÀo PRESENcIAL N''01 o/201 e'

l.t a pubiicaçac realizaCznc cla 12 de setenibro de 2019 no D

ffffo. ppEços E ouANrlÍArlvos

3.'- O preço e quartitativo cje cada item cotáôc pela eí:pre

na clanilha abatxo

rEMl

A&NCOMERGIÂLLTDA'ME.

rio OÍlcial Eletrônico do lrlunicípio'

vencedora estarão' especificados

PRODUTO

VEiCUL ÀN, nrctorizaçao 3.0, movida a

ndicion a d o, com caPaciciade m ínima Para 15
ó rtpo v

lco
2 conr no málirno três a nos de íabricaç RS

58.200,0

R$
45.800,00

R$
8,200,0i

R$
45.800,0

ssaEêilos,

C1 íOTORISTA,
no de Íabrica çáo: Nào inÍerior a 2017

iúARCA: fulercedes Benz

odelo: S nnter 415 CDI

VALOR TOTAL MENSAL : RS 404.000,00 (Quat ntos e quatÍo Edl reals)

VALOR ÍorAL AN U AL: RS47aa.oo0,00 (Quatr ímllh
mil reais

*

02

Ht=#r*=ço, E ouANÍlrArlvos

3.1- O preÇo e quanlitativo de cadaitem cotado pela emp

na planilha abair:o

ITE

VE CÚLO T IPO VAN, motori zaçáo 3,0, movida a

ondicionado, com cãPacidade mÍnl ma Para 15

assagelros, com no mâimo trâs anos de Íabrica

I/OTORISTA01
o de fabricaÇáo: Não lnÍerior a 2017'

I,4AR CA: lúercedes Benz

odelo: S rinte r 415 CDI

00,00 (Qua tro mllh

entos e quáo tnil râals)

VAL.
TOTALUAN

\,AL.
UNÍT

RS
9-95().0036UN

el, ar
u inze
co

e
(

R6
1-uL50,004UN

el, ar
(vin

nos d

, quatrocentos quatroe olÍ3nta ee

vencedora estaão, esPeclícados

VAL.
TOTAL

\,AL,
UNITOU

P RODUTO

RS
9-95i0,0036UN

sel, ar
uinze
GO

R$
't.450,04UN

sel, ar
(vint

nos d

a adOMm2âoon0 çmNPoToLE CU 0taamm nod padacaacm pcoan doclod moáximonmcoaflstoomoa smroeSas ag
TR SUToMooánba ç

10 7ar 2ono nN aoanbÍado
zneBoreMARtú

D5nS0do

02

uo0000 004 4RLSNEMLTo ATRoAL e olto m
, oltocentos a ql.laÍentao

VALO R TOTAL ÁNUÀt: Rs 4.848.0
reals

oÍo

a amovid1?onzaotom çáNT oPoLCUE +20raaimanm padacldcacom pdonadicio irêomaxtmoncomtasotorit'noam sroeâS sag
:)rRMOMonb caç3

10?ar fonfeoâNricâfab çáodo
ARCA
odeio:

: Mercedes Benz
rinte r 515 CDI

1

1r
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qr''"rli\l ESTADo DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCI CO DO CONDE

SECRETARIA DE GESTÀO ADMINISTRAT

ORDEM DE SERVIÇO PARA E ECU ÇÃo Do

CONTRATO N" 119i2

A PREFEITURA MUNICIPÂL DE SÃO FRANCISCO b cOruof , pessoa juridica do

,ío
I

a

representado por sua Secretaria de Gestào Admin slrativa SEGAD, através do

Decreto 2315t2018 que designa competência ao perintendente Execrrtivo da

SEGAD, Sr. Roque Luis Santos Pita, brasiÍeiro, cas o, Turismólogo e especialista

em Administraçâo Púb ica, inscrito no CPF sob no.82 37.265-1 5, conforme decreto

de delegação de competência supracitado, vem

AUTORIZAR

direito públicc inierno, seciiada na Praça da lndepe

Francisoo do Conde - Bahia, inscrita no CNPJ sob no

a empresa A & N COMERCIAL LTDA - ME, pessoa 1u

no CNPJ sob o no. 34.249 482t00O1-30, com sede na

Cia ll, Simoes Filho - BA, representado neste ato

Souza, brasileira, solteira, socia proprietária' inscrita no

endereço Proíissiona acima citada, a proceder

, objeto do C

item 4 do Termo de Referência do Preg áo Presenc

o1012019

Sáo Fra
Rl

NSTANTES NA P LANI LHA. ANE o

dência s/n, na cidade de Sáo

]s eso.azsloool-96, rreste ato

ica de direito Privado. inscrita

enida Elmo Serejo. no 1303'

ela Sra. Elinádia Alves de

PF sob o no. 468.604-875-34'
entregaDO v U s

trato no 11912019. onforme
para Registro de Preço no-

Recebido em c5' de Setembro de2019

A&N CO ERCIAL L
Elinádia Alves e za

Co ntrata d a

Prefeitu ra M pa lde
Roque Luis Santos Pita

Contrata nte

o Francis do Conde

PIüFÉ1ÍLqLl i\'ÍUNICIPA]- DE 5ÃO FRÂ^{CI5CO

ii:, â dã L\J( ri,rn':ii,r;iii - s,'n - Sào FíÚ'i';'r do Coni e ÀJrl Píàirle ln

.h1à 
t
)

6 96a3

I
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA NTlUNICIPAL DE SÃO FRANC

SECRETARI,l DÊ GESTÃO ADMINISTRATI

CO DO GONDE

ORDEM DE SERVTÇO PARA E cuçÃo Do
CONTRATO NO 119/ í9

p.[s,oB
VEICULO TIPO VAN, motorjzaÇão 3.0, movid
com capacidade mínima para 15 (quinze) pa
03 (trâs) anos de íabricaçáo. COM MOTORIS
Anc de Fabrica áo: Não lnferior a 2017.
VEICULO TIPO VAN, motorização 2.1, movid
com capacidade mínima para 20+1 (vinte pas
com no máximo 03 (trés) anos de fabricação,
Ano de FabricaÇão; Não lnteÍior a 2017.

TOT.AL

diesel, ar condicionado.
geiros, com no máximo

31

01

diesel. ar condicionado.
geiros mais o m otorista),
M MOTORISTA

32

\l?
§xEi
gÁj

5

Pi.!,i da Irll.r'.; ,jini ii: - n'n - São Fmnüi:i.r do Condc

R

PITEFÊITLIL\ }'{Ll.MCIPAL DE SÀO Í'RÁ,\C!SCO CONDE
Bhiá.

I

PLÊ$- 2t2



Estâdo de Bahia

Prefeitura Municipel de São FÍancisco do Conde

Secretaria Municipal de Gestão Administrative

It0 0,0t,tAl00 t,t01,0NI IAcvt0
I

OONTi T
ü It,| gt20íoT NRAtcoN

LICIT AO: PP 0t 012019
ANT POUc oLvÉoÃo EoBJETO: LOC

262.041,75RR$ 34.416 6898R$ 49.750 02105126.875,05RS10711R$ 5í.000 00 314.450,00R$102 41.300,00RS11306 RBEMTEõ03 R$ 59.700 00116R$ 152.250 00114t1161.200.00R$ R$ 314.450 00115 R 41.300 00123OUTU BRO 59,700,00RS126RS 152.250 00124112R$ 6í.200 00125 314.450 00R$ 41.300 00135N OVEMBRO RS 59.700 00138152.250.OOR$í39/13R$ 61.200 00137DEZEMBRO
JANEIRO

F EVEREIRO
MAR o
ABRIL
MAIO

JUNHO
JULHO

AGOSTO
R 1.205.391 75158.316 601 A 05/09 R$ 2?.8.A50 02583.625 0

R 234.600 00 R$ 3.504.608 25TOTAL PAGO
RAToNo TED cDL oAS

Áo SIlo

\ot .,'N"

l.] :!

[,:ii§§,il:t

.m-TÍti$ffi
'61..i,'Tt 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CONTROI.ADORIA GERÂT

FOI.HA DE INFORMAçÃO
PROC. ADM. N9 6099l2o2o
CREDOR AENTRANSPORTESEIRETI

OBJETO tocAçÃo DE cÁRRo P|PA

Prezado Senhor,

Considerondo noto fiscol ne 89 ffolho no 5) e considerondo os demois peços de lormolizoção, ombos otestodo , é
que estd COGEM encaminhd o prcsente contendo o mesmo 4O(QUARENÍA L Íolhos numerados e rubricodos,

5ão Fruncisco do Conde,30 de DEZEMBRO de 2020.

fr,.,r1
FLAVIANA AMARAL

ANALISTA /COGEM

AO FUNDO SESAU

Poru conhecimento e üovidênclds


