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Atas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020

Aos quinze dias do mês de abril de 2020, de um lado o MUNICÍPIO DE CAETANOS, Estado da Bahia, estabelecida à Avenida
da Conquista, 161, Centro – Caetanos - Bahia – Tel.: (77) 3462-1204 – CEP 45.265-000, inscrita no CNPJ sob n.º 16.418.717/000198, neste ato representado pelo Ilm.º Paulo Alves dos Reis, Prefeito Municipal, Prefeito Municipal, neste ato denominada
simplesmente PREFEITURA, disponível para adesão das Secretarias Municipais de Caetanos, como responsáveis pelo
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 15/04/2020,
doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, têm entre si, justo e avençado a
presente ata que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato
Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA, observada a ordem de
classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de REGISTRO DE PREÇOS
para fornecimento de urnas e prestação de serviços funerários atender as necessidades das pessoas carentes deste Município, nas
condições estabelecidas no ato convocatório.
Empresa JONATAS DOS SANTOS TEIXEIRA no CNPJ sob o nº 29.584.674/0001-62, Representado neste ato pelo Senhor O
Sr Jônatas dos Santos Teixeira RG 20.806.725-68 SSP/BA e CPF Nº 074.897.825-97
ITEM

TIPO DE VEÍCULO

QUANT

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL
PARA 12 MESES

60

R$ 755,00

R$

45.300,00

URNAS

1

UN

URNA ADULTO DE 1,90MT, confeccionada em madeira de pinho, medida mínima:
largura parte do ombro 60cm, profundidade 36cm, na cor marrom, com alças em metal
dourada, forro de TNT, travesseiro comum, visor abre/fecha em vidro transparente medida
mínima: 43x29cm.

2

UN

URNA INFANTIL 60CM, confeccionada em madeira de pinho, medida mínima: largura
parte do ombro 30cm, profundidade 25cm, na cor marrom, com alças em metal dourada,
forro de TNT, travesseiro comum, sem visor.

6

R$ 202,00

R$

1.212,00

3

UN

URNA INFANTIL 80CM, confeccionada em madeira de pinho, medida mínima: largura
parte do ombro 33cm, profundidade 25cm, na cor marrom, com alças em metal dourada,
forro de TNT, travesseiro comum, sem visor.

6

R$ 200,00

R$

1.200,00

4

UN

URNA INFANTIL 1,20MT, confeccionada em madeira de pinho, medida mínima:
largura parte do ombro 42cm, profundidade 30cm, na cor marrom, com alças em metal
dourada, forro de TNT, travesseiro comum, visor abre/fecha em vidro transparente medida
mínima: 33x19cm.

6

R$ 230,00

R$

1.380,00

5

UN

URNA INFANTIL 1,40MT, confeccionada em madeira de pinho, medida mínima:
largura parte do ombro 42cm, profundidade 30cm, na cor marrom, com alças em metal
dourada, forro de TNT, travesseiro comum, visor abre/fecha em vidro transparente medida
mínima: 33x19cm.

6

R$ 240,00

R$

1.440,00

6

UN

URNA INFANTIL 1,60MT, confeccionada em madeira de pinho, medida mínima:
largura parte do ombro 63cm, profundidade 36cm, na cor marrom, com alças em metal
dourada, forro de TNT, travesseiro comum, visor abre/fecha em vidro transparente medida
mínima: 39x21cm.

6

R$ 280,00

R$

1.680,00

7

UN

URNA EXTRA GRANDE 2,0MT, confeccionada em madeira de pinho, medida mínima:
largura parte do ombro 65cm, profundidade 40cm, na cor marrom, com alças em metal
dourada, forro de TNT, travesseiro comum, visor abre/fecha em vidro transparente medida
mínima: 49x36cm.

5

R$ 400,00

R$

2.000,00

8

UN

URNA EXTRA GRANDE 2,2MT, confeccionada em madeira de pinho, medida mínima:
largura parte do ombro 65cm, profundidade 40cm, na cor marrom, com alças em metal
dourada, forro de TNT, travesseiro comum, visor abre/fecha em vidro transparente medida
mínima: 49x36cm.

5

R$ 450,00

R$

2.250,00

9

SV

SERVIÇOS DE VELATORIO: Contendo uma coroa de flor artificial, quatro velas n°
10, paramentos etálicos na cor prata, contendo um cristo, dois porta velas, livro de
presença, porta capela, dois suportes p caixao, lanches contendo:(café, açúcar e bolachas.

100

R$ 155,00

R$

15.500,00

10

UN

CONJUNTO DE ROUPA FUNERAL: Contendo para homem: calça, meia, gravata
(cores azul/preto) e camisa de manga longa branca. Para mulher vestido longo e meia
(branca).

100

R$ 140,00

R$

14.000,00

SERVIÇOS

TRANSLADO
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11

KM

TRANSLADO: Serviços de locomoção de corpos compreendendo transporte c/
fornecimento de descartáveis e recipientes adequados conforme a lei vigente, com
o pagamento por quilômetro rodado. o referido serviço deverá ser realizado
conforme determinações legais, respeitando o território nacional. incluso despesas
com alimentação, hospedagem e despesas fiscais, trabalhistas e previdenciárias
dos profissionais envolvidos na consecução dos serviços.

10.000

R$ 2,40

R$

24.000,00

80

R$ 350,00

R$

28.000,00

VALOR GLOBAL DA LCITAÇÃO R$

137.962,00

TRANSLADO
12

SERV

SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO) DE CORPOS

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de
autorização de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 020/2020.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de
Pregão Presencial nº 020/2020.
2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de
Registro de Preços.
2.3 – O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na Licitação.
Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):
a. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
b. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
c. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos Federais;
d. Prova de regularidade junto ao INSS;
e. Prova de regularidade junto ao FGTS;
f. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata.
4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 007/2017 de registro de preços, o preço registrado poderá ser revisto
em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo
valor.
4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores
registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais
aplicáveis à espécie.
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua
assinatura.
6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do
Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
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7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento e prestação dos serviços será o Foro da Comarca de
Poções, Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito,
na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Caetanos, 15 DE ABRIL DE 2020.

_____________________________________
PAULO ALVES DOS REIS
Prefeito Municipal

____________________________________
JONATAS DOS SANTOS TEIXEIRA
Fornecedor

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

__________________________
CPF:
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