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Atas
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
RETIFICAÇÃO DE ATA SRP
Segue retificação da Ata SRP 012/2022 parte 01 de 02 publicada na edição 2755 em 06 de setembro de 2022, após
identificado erro de digitação na planilha contida no documento.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 010/2022
PARTE 01 DE 02
Pelo presente instrumento, o município de Jussari, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS,
localizada na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro–Jussari – Bahia, CEP 45.545-000, Sala de Reuniões do Departamento
de Licitação, Jussari - Bahia, neste ato representada pelo Pregoeiro (a) Oficial, Camila Silva Maciel, nos termos do
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 056/2017 de 20 de
Janeiro 2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, publicada no DOM 06/09/2022, e Jornal a tarde, transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação, a(s) empresa(s) abaixo citadas, doravante denominada(s) Fornecedor(es), firmam a
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS DO
MUNICÍPIO DE JUSSARI-BA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022, conforme tabela (s) abaixo:
NOME DA EMPRESA: J R DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF Nº 28.496.988/0001-40, localizada na TV. São Marcos, nº 85 andar 1, Bairro Joia do Almada
telefone (73) 9914-1529, neste ato representada pelo Sr°. Nivaldo Dias Nascimento Junior, inscrito no CPF
nº 024.713.935-19, portador do RG nº 372347836, residente e domiciliado, Rua TV. São Marcos, nº 85 andar
1, Bairro Joia do Almada – Bahia, CEP: 45638000, Brasil.

LOTE 01- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE PALCOS, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
ITEM

01

MATERIAL

ESPECIFICAÇÕES

DISCIPLINADOR

ALAMBRADOS ESTRUTURADOS
em ferro com 1,20 m de altura
para contenção de público no
housemix, torres de delays,
geradores, portarias e outros
lugares onde o público tem acesso
restrito.

UND

METRO
LINEAR

QTD
ESTIM.

400

VL. UNT.

R$ 10,00

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTGWNKY5MDNCRJVFRTQ3ND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
11 de Outubro de 2022
3 - Ano XV - Nº 2786

Jussari

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

02

ELEVADO
ESTRUTURA
TUBULAR para polícia medindo2,
20 X 1,20

ELEVADOS

03

ESTANDE
BASICO/
CAMARIM

04

FECHAMENTO

05

PALCO
(GRANDE
PORTE)

06

PALCO 08X07

07

HOUSEMIX

CAMARIM
MONTAGEM ESTRUTURA
em estrutura de octanorm com
portas, medida aproximada de
4x4m, com piso, iluminação,
tomadas 110v, espelho de corpo
inteiro, arara e mobiliária
contendo 03 mesas, 08 cadeiras e
02 sofás (por camarim).
FECHAMENTO ESTRUTURADO
em ferro metalon na altura de 2
metros fechados em chapa 18 e
corrugados na cor prata, apoios
de sustentação em 45 graus (mão
francesa) para apoio e fixação.
PALCO Descrição: Locação com
montagem de Palco medindo 16
metros de frente por 14 metros
de profundidade, piso do palco
em estrutura metálica com
compensado de 20mm na cor
preta, altura do solo de 2,00m,
com cobertura em Box Truss de
duro alumínio forma de duas
águas, estrutura para P.A. Fly
PALCO
08X07m
Descrição:
Locação com montagem de Palco
medindo08 metros de frente por
07 metros de profundidade, com
orelha e plataforma para bateria,
com coebrtura Box truss, de duro
alumínio forma de duas águas,
piso do placo em estrutura
metálica com compensado de 20
mm e no máximo até 2,00m.
House Mix para mesa de PAe
monitor, medindo, no mínimo 4x4
tipo tenda cada, escada de acesso

UND/DIA

12

R$ 1.000,00

DIÁRIA

12

R$ 1.500,00

METRO/
DIA

100

R$ 10,00

DIARIA

10

R$ 4.500,00

DIÁRIA

10

R$ 4.000,00

DIÁRIA

8

R$ 10,00

HOUSEMIX 4X4m EM BOX TRUSS
Q30 para mesa de P.A.

LOTE 02 – LOCAÇÃO DE TENDAS.
ITEM

MATERIAL

01

TENDA
3x3m

02

TENDA
4x4m

ESPECIFICAÇÕES
TENDA 3X3M
Tendas no formato chapéu de
bruxa, tamanho 03 metros de
frente x 03 metros de
profundidade, cobertura em
lona nigth Day, na cor branca,
com pé direito com 3 metros,
estrutura em tubo galvanizado.
TENDA 4X4M
Tendas no formato chapéu de
bruxa, tamanho 04 metros de

UND

QTD
ESTIM.

VL. UNT.

UND

80

R$ 100,00

UND

80

R$ 200,00
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frente x 04 metros de
profundidade, cobertura em
lona nigth Day, na cor branca,
com pé direito com 3 metros,
estrutura em tubo galvanizado.
TENDA 5X5M com cobertura
em lona branca black-out tipo
chapéu, pés de sustentação em
tubos galvanizado, constituída e
TENDA
03
composta de calhas inteiriças
5x5m
laterais para captação e
escoamento de água. Altura de
3,00 metros em seus pés de
sustentação lateral.
LOTE 03 – LOCAÇÃO DE BAMHEIROS QUÍMICOS
ITEM

MATERIAL

UND

ESPECIFICAÇÕES

80

UND

R$ 300,00

QTD
ESTIM.

VL. UNT.

BANHEIROS QUÍMICOS

01

BANHEIRO
QUIMICO

Cabines Sanitárias comuns com paredes
laterais confeccionadas em polietileno de
alta densidade, porta e contra marcos
confeccionado
em
fiberglass,
com
indicador
“ocupado/livre”,
tranca
embutidas, mictório anti-respigo, assento
do vaso e papeleira em plástico rígido,
tanque de dejetos em polietileno com
capacidade para 250 litros; teto
translúcido em polietileno de alta
densidade, piso antiderrapante e injeção
de química biodegradável, bactericida e
desodorante. Medindo 1,20 x 1,20 x 2, 20
metros. Incluir no valor a sucção. Com
disciplinadores em torno das cabines
sanitárias. A licitante deverá apresentar
alvará da vigilância sanitária na proposta
de preço. A montagem e desmontagem por
conta da empresa vencedora do certame,
assim como todas as despesas de
transporte hospedagem e alimentação. A
empresa deverá disponibilizar 02 (dois)
auxiliares de limpeza de plantão para
manter os sanitários sempre limpos.

UND/DIA

R$
100,00

30

LOTE 04 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PAINEL DE LED E GERADORES DE ENERGIA
QTD
ITEM
MATERIAL
ESPECIFICAÇÕES
UND
ESTIM.

1

GERADOR
DE 260KVA’S

GRUPO GERADOR de 260 KVA’s, trifásico, 380/220
Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância, chave
reversora, sendo todo o sistema devidamente aterrado,
com regulador automático de tensão e frequência (60
hz), painel de controle com fácil visualização dos
comandos, sistema de proteção contra curto circuito e
sobre corrente, cabeamento anti- chamas de no mínimo
50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de
corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão

DIÁRIA

16
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estar em bom estado de conservação, sem emendas e
dentro das normas da ABNT; extintor de incêndio
grades de proteção e demais equipamentos de
segurança e exigidos pela legislação.
02

PAINEL DE
LED

PAINEL DE LED Especificações mínimas: 4x3 em alta
definição na configuração P4 ou P6

DIÁRIA

8

R$
5.000,00

DIARIA

8

R$
5.000,00

DIARIA

8

R$
2.000,00

DIARIA

8

R$
4.750,00

SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE Sistema de som
grande porte com PA em sistema Fly compatível para
10.000 pessoas ao ar livre, composto de:
- 24 caixas acústicas de Sub Grave; 24 caixas acústicas
para médias e altas frequências; 06 potências 5000
Watts RMS; 06 potências 3000 Watts RMS;
- 06 potências 1200 Watts RMS; 01 processador Digital
estéreo para o PA; 04 caixas acústicas de Sub Grave para
o SideFill; 04 caixas acústicas para médias e altas
freqüências para o SideFill; 01 potência 5000 Watts
RMS para o SideFill;

03

SISTEMA DE
SOM DE
GRANDE
PORTE

- 01 potência 3000 Watts RMS para o SideFill; 01
potência 1200 Watts RMS para o SideFill; 01
processador Digital estéreo para o SideFill; 02 consoles
Digitais de 48 canais por 16 vias para o PA e Monitor; 01
sistema de intercomunicação entre as mesas; 08
equalizadores analógicos de 31 bandas estéreo; 06
efeitos digitais;
- 16 canais de Compressores; 16 canais de Gate; 06
potências 2000 Watts RMS para os monitores; 12
monitores de duas vias; 01 bateria acústica completa;
03 praticáveis pantográficos medindo 2mx1m em
alumínio; 02 amplificadores para guitarra; 01
amplificador para teclado; 01 amplificador para contra
baixo; 30 microfones com pedestais; 02 microfones sem
fio; 12 direct Box; 01 estabilizador de voltagem de 5000
watts; 01 multicabo de 48 vias com 60m para PA e 20 m
para monitor; 01 cabo de AC de 100m; 01 fiação
necessária para interligar o sistema; 01 aparelho CD;

04

SISTEMA DE
SOM MÉDIO
PORTE

- 01 aparelho de MD; 01 aparelho de Tape Deck.
Sistema de P>A LineArray com 16 caixas de projeção de
médio
e
curto
alcance,
VDosc/Nexo/DAS/EAW/Meyer/JBL/Adamsom/Norton/
FZ Audio ou equivalentes em qualidade e
reconhecimento nacional
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
Sistema de iluminação grande porte composto de:

05

SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO
– GRANDE
PORTE

- 08 elipsoidal ETC 36 graus c/ íris; 06 PC 1000w; 18 par
64 foco 5; 24 Par 64 led 54x3w; 04 Mine Bluth; 02
Máquinas de Fumaça com ventilador e controle até
mesa de luz;
- 01 Canhão com intercom, (operador de canhão); 18
loco light; 12 moving light; Mesa de luz
computadorizada 42 canais 4KW para canal; 30 metros
lineares de treliças de alumínio Q30; 50 metros lineares
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de Box Truss com acessórios para montagem de grade;
08 talhas com capacidade de carga de 01 tonelada cada.
Kit de iluminação pequeno contendo: 26 lâmpadas PAR
SISTEMA DE
64 de 1000 wats, gelatinas rosco ou Lee, 24 pontos de
ILUMINAÇÃO
luz set light de 1000 watts, 01 máquina de fumaça, 24
06
PEQUENO/
canais de Rack de iluminação, mesa dimerizada, 06
MÉDIO
movinghead 575 spots/wash (DST, GIOTO, MARTIN,
PORTE
Robe ou equivalente), cabeamento completo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

DIÁRIA

8

R$
3.000,00

3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio do Pregoeiro (a) Oficial,
nos termos do Decreto Municipal nº 056/2017 e demais legislações vigentes, autorização para fornecimento
dos produtos/materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da
presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado
pelo Fornecedor no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos produtos/materiais, objeto
deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para iniciar a realização
do fornecimento.
3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o caso, dos
órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.
3.6. O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022 PARA
REGISTRO DE PREÇOS, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as
cláusulas da presente Ata.
3.7. O Município de Jussari não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento à contratada será efetuado de acordo de acordo às entregas realizadas e valores apurados no mês,
até o 15º dia do mês subseqüente da parcela fornecida, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente
atestada pelo departamento responsável.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando
a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho,
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista válidas.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
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5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata do Pregão.
5.2.3. Quando o preço de mercado se torna superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
6.1.1. Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
6.1.1.1.A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a unidade requisitante não aceitar
sua(s) justificativa(s);
6.1.1.3.A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;
6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
6.1.1.6. Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pela Administração.
6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
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6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.
8.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS.
8.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro (a) Oficial do
município.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução do contrato
e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida
a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes sanções:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 5% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de atrasos na execução e
descumprimento parcial das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido
pela Administração.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total das
obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Ubaitaba,
por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à
Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até 5(cinco)
anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
§ 2º As sanções previstas nas alíneas “b” e “c” poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções prevista na
alínea “a”, “d”, “e”
§ 3º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou recolhidas
diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da
notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei
nº 8.666/93.
§ 4º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas
só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da
autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que
a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 5º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Jussari -Bahia, 06 de setembro de 2022
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

Camila Silva Maciel – Pregoeiro (a) Oficial
(Órgão Gerenciador)

J R DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
Nivaldo Dias Nascimento Junior (Representante)
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•

RETIFICAÇÃO

ONDE SE LÊ: LOTE 01- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE PALCOS,
ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ITEM

MATERIAL

ESPECIFICAÇÕES

UND

07

HOUSEMIX

HOUSEMIX 4X4m EM BOX TRUSS Q30
para mesa de P.A.

DIÁRIA

QTD
ESTIM.
8

VL. UNT.
R$ 10,00

LEIA-SE: LOTE 01- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE PALCOS, ESTRUTURAS E

EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ITEM

MATERIAL

ESPECIFICAÇÕES

UND

07

HOUSEMIX

HOUSEMIX 4X4m EM BOX TRUSS Q30
para mesa de P.A.

DIÁRIA

QTD
ESTIM.
8

VL. UNT.
R$ 500,00
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Extratos de Contratos

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSAR

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2022
CONTRATADO (A):
BRIONE VEICULOS LTDA
CNPJ:

06.276.991/0001-16

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM PARA ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JUSSARI-BA.

DATA DE
ASSINATURA:

28 DE SETEMBRO DE 2022.

VIGÊNCIA

28.09.2022 a 31.12.2022

VALOR GLOBAL:

R$ 156.900,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E
NOVECENTOS REAIS)
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