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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

AVISO DE LICITAいO PREG O PRESENCIAL SRP ・  
053/2018 

A Prefeitura Municipal de Paゆ$ - Bahia. em conformidade corn o d叩osto na Lei Fede・  
n' 8.666/93. Lei Federal nr 10.520/2002, Decreto Municipal n。 229/2018. Lei Complementar r, 
'2312006 e 141/14. toma pUblico que sera realizado o Preg'o Presencial n'053/2018, leito 
come objeto oR叩戚rode P叫os para o加rnecimento de material血 linrpeza e desca喝veis 
em atendimento a todas as Seaetadas deste Municipie, que ser' realizado no dia 07/11/2018 
加8630mmn nョ nab de田unio dロ d叩ョ「bmrito de面伯‘6esAos interessados コ Ed回日Sb伯
自 depo"o 「×〕皿p:/wMvp0006s.ba.io.o4br/fransparenoia:idtacoesNova/'442018心615  
inb「”96esjuntロ‘ロ setロ「de licita"es, estabeleロ山自 Ru引噺a, no 146 B Centro. Pロ卿シ曳  
das OJh3Omin s l3h00min. Os dentais atos deste processo sero publicados no dirio ocial 
do Municipio. http:/:www,p000es,ba,io,org,br. Po中estbA, 25 de outubro de 2018. Pregoeiro: 
Jo'o Pedro Ribeiro do Nascimento 

AVISO DE LICITAいO PREGAO PRESENCIAL SRP ・  N。  
054/2018 

A Prefeitura Municipal de Po るes - Bahia, em confornri山de com o disposto na Let Fede剛  
ni 8.666/93. Lei Federalが皿520/2002. Decreto Munic同が229/2018. Lei Complementar n n 
12 3/2叩6 e 147/14. torna p」dio que ser自  realiza<ko Pr叩自o Pres印oiat ri' 054口018, tendo 
corno画eto o Registro de Pre叩s para o fornecimento parcelado de bihetes de passagens 
aereas em atendimento sec岨aria municipal de administra"o deste Muntcipio, que ser roe- 
lindo no dia 07/11/2018 自  s lUh3Omin na sala de reunio do depanlamento de licitaes. Aos 
nieressados o Edital esta白‘disposio叩h抑::/ww. poeoes.ba.io,gbrかansparenoMcita- 
coesNovo.'-/-/- 20180/615nforrna96es jun加加 setor de tot叫Ass, estabelecido ' Rua叫a 
ri' 146 B, Centro. P叫des-Ba. das O7hOOmin a s 13600mmn.n Os demais atos deste processo 
w加 putitcados rio diario oficial do Municipio. 仰」知●w叩coes.ba.ion'g加 P叫ass/BA, 25 
de outubro de 2018. Pregoeiro: Joo Pedro Ribeiro do Nascimento 

AVISO DE LICITAいO PREGAO PRESENCIAL SRP ・  N。  
055/2018 

APre回山ロMunicipal de Po6es Bah風 em conformidade com od叩os加 na Lei Federal 
n' 8.666/93. Lei Federal nt 10.520/2002. Decreto Munic回 n.229/2018 国  Complementar n, 
123/2006 e l 41/14. toma pblico que sera realizado o Preg'o Presenciat ri0 055/2018, tendo 
corno画eto o R叩5而de Pre9ロS para a presta"o de舶vios na manuten"o prevenfe● ・  
corretiva na pane e胤rica da rede Odon回叩ice em atendimento a Secretaria Munici叫 de 
Sa伽e, que sera realizado no diao馴1/2018' s O肋30mmn na回a de reunio dod叩ammonto 
de licit叫Aos. Aos interessados o Edital asb伯自 dispo町』o no h即:Iwww.pocoes.ba.io.o叫br/ 
transparenci訓macoesNovo/-:-/-/201 8/0/615,mmIa中sjunto ao setor血面tag6es, esta加ー  
tecido 自  Rua Itlia. n 146 B, Centro, Po9己es-Ba, das Olh3Omin as l3hOOmin, Os demais atos 
血ste processo sero putlicadロ5md訓00加目 dロ MunicIpio. bttp://www,pocoes.b日」ロ ofl. 
PO6eSIBA. 25 de outubro de 2018. Pregoeiro: Jo'o Pedro Ribeiro do Nascimento 

AVISO DE LICITAいO PREGAO PRESENCIAL ・  N。  056/2018 

A Pre価fura Muno回de P叫6es Bahia, em confornridade coma disposto na Lei Fede同  
n' 8.666/93. Lei Federal n．皿520/2002 叱creto Municipal 叩 16/20 18. Lei （加tri"ementar '1 
123/2006 e 147/14 いma pUb叱o que se由「●舗zado o Preg自o Presencial n『  056/2018 bMo 
切rio objeto o a aquisi9"o de Mobili自rio, equipamentos edd田山meslicos conforme Terno de 
Compromisso PPJ 201500051 em atendimento a Secretaria Munioipaf de Educago, que ser' 
realizado no dia 08/11/2018 自  s Ogh3Omin m sala da reuni加 do de叩rtamento 血恥町bes. 
Aos耐馴assados ロ  Ed同estara ad叩os”ロ no h即リwmり中【切es.ba.io.c四 brルant四rencia/ 
tiddaonesNoro./+:201 8/0/615, inforima96esjunto ao setor de 聴伯c6es. estabelecidoa Rual f- 
ia, n。  146 B Ce町QP叫6es-8a. das O7h3Omina s 13h叩mmn.n Os denials atos desno promsso 
馳「勘 pubecados m dirio odal do Muncipぬ hupIMw*rpocoes.ba.ioa'g.br. Po6es/BA 25 
de outubro de 2018. Pregoeiro: Jo百o Pedro Ribeiro do Nasomenlo 

AVISO DE LICITA9AO PREGAO PRESENCIAL ・  N'057/2018 

A Preteitura Municipal de P叫るes - Bati凪日m conformidade com ロ d叩0sfロ n日 L日汗日de同
げ 8.666円3. Lei Fade同げ10.520/2002, Decreto Municipal n。  16/2018 山Coni,etnentar n 
123/2006 e 147/14, torna pblico que ser realizado o Preg●o Presencial n' 057(2018. tendo 
como画elo o a aquisi ●o de Material Didatco Ped叫0gico para Creches MuniU叩so耐am 
Termo de Cornpriyiiisso PAR 201406234 em atendimento a Secretaria Municipal de Educa- 
"o, que sera realizado no dia 09/11:2018' s 0&i3Ci,nin na sala de reunio do depa向●加  
delidt叫Ass. Aos回:eressados o Ed同 estara a disposi'o no ti叩 /.wvw.wpocoes.ba.'corfln/ 
transparenciaiiotacoesNovo/-/-/-/2t1 8/0/6巧 ntorrna"es junto ao setor de tcita"es, esbbe- 
lecido a Rua Itlia. ri0 146 日， Centro, Po"es・Ba. das U7h3Omin 自s1 3hoomin. Os demais am 
desk pm叫sso ser'o puけ田dos riロ d白「ロロ‘o目 do Munioipio. h抑J加ww叩くmS.加」aag血  
Po96es/BA. 25 de outubro叱2引8. Pregoeiro' Jo肋 Pedro Ribeiro do Nascimento 

AVISO DE LICITAいO PREGAO PRESENCIAL ・  N。  058/2018 

A Prefeitura Municipal de Po'a“ー Bahia. em conformidade com o dis凶sbo na Lei Federal 
ri' 8.668/93, Lei Federal n'10.520/2002, Decreto Municipal n"016/201日. Lei Complementar it 
123/2006 e 147/14. toma凶btico que ser' realiz加o o Preg"o Presenoiat n。  058たo化加rido 
com画eiつ o a aquisio de computadores mnte旧加os Para Es川as da Rece Mumi心~d・  

Ensino conforme伯mロ de Compromisso 'AR 2895 em atend而印to a Senl日協da Municipal d・  
Ethic日‘k que se伯n補zado no dは 09/11120相  加  09h 30 mmn na salad日「日uru且口山山PM●m作  
bd引o町加s. Aos interessado● ロ  Edital estar' disposio no htlp:/M'v.pocoes.ba.io.org加
セmSparenc訓dtacoesNovo/-i-/-/2018/0/615 唖》「叫des junい日o solロ「 de 6口叫うes, 日stabd. 
cicio' Rua Itlia. n。1468, Centro, Po加es-Ba, das O7h3Ommna s l31i0nin. Os demais atos deste 
processo se由ロ publicados no diario okmal do Municir助  h即 /.'wwpocoesba血org.br. Potes/ 
BA. 25 de ostubro de加侶 Pregoeiro. Jo'o Pedro Ribem do Msomento. 

AVISO DE LICITA9AO PREG O PRESENCIAL ・  N。  059/2018 

A Prefeitura Municipal de Poゆ - Bahia. em confomn,ida由com o disposto na Lei Fe山d 
n。  8.666/93, Lei Federal ri 10,520,'2002, Decreto Municipal n. 16.'2018, Lei Complementar n' 
123/20(罵  e 147i14, tema p"blico que Se伯 realizado o Preg加 Presencial nユ  059/2018 bMo 
corno oretoロ a aquisi ロde e叫ipamentos胆raCrechosMmロpa“ーAade e Bela Vista conto「・  
me Termo de CornFomisso PAR 85弱em alendimento a Secretaria MuniU四I de Ediza‘且o, que 
●●伯 realiza加no dia 1211/20相郎 0肋3Omie旧sala de reunio do depamlamento de lid町Ass. 
Aos interessados o Edital estar' a disposio noh仰Jw'MN.pocoes.ba.'io.org.br: tnansparencW 
恥加coestlovo/4 山  2018/0矧5mforma96esjunloao soborde licita"es, estabeleodoa Rua lISo, 
叩146 B. Centro. P叫加s-Ba, das Olh3Omin 自  s l3hOOmin. Os demais atos deste processo ser的
叫bicados no dirio oficial do Municipio. 即:/AwAtpocoes.ba.io.org.br. P叫6es/BA.巧 de oulu- 
bro de 2018. Prego山り Jロ加 PedmRibeiro ロ Nasci mem 

Jornal do 
Sudoeste 

25 de Outubro de 2018 



Quinta-feira 
25 de Outubro de 2018 
2- Ano X - No 288 Po96es 

L)irio Oficial do 

MUNICIPIO 

Licita96es 

AVISO DE LICITAcAO PREGAO PRESENCIAL SRP - N053/2018  

A Prefeitura Municipal de Po"es - Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal n。  8.666/91 Lei 
Federal n。  10・520/2002, Decreto Municipal n。  229/2018, Lei Complementar n。  123/2006 e 147/14. t6rna 
pロblico que ser realizado o Preg白o Presencial n。 053/2018, tendo como objeto o Registro de Precos oara o 
fornecimento de material de limpeza e descart白veis em atendimento a todas as Secretarias deste Municioio. 
que ser realizado no dia 07/11/2018 自  s Sh3omin na sala de reuni白o do departamento de licitacoes. os 
interessados o Edital estar白白  disposi"o no h廿Dゾlwww.Doco.s.bajo.orq.b吠「ansDa「日nciM園ねcoe'NovoIチF 
/2018/0/615 informa es junto ao setor de licita9oes, estabelecido 白  Rua Itlia, n。 146 B. Centro. Pocoes-Ba. 
das O7h3Omin 白  s l3hOOmin. Os demais atos deste processo sero publicados no di自rio oficial do Municieio. 
http://www.00coes・ ba・ io.orcj・ br. Po9oes/BA, 25 de outubro de 2018. Pregoeiro: Jo百o Pedro Ribeiro' do 
Nっwm".nh、  

CERTIFICAいO DIGITAL: GFCBZCFQN2PI3HTJPL0RWw 

Esta edi9自o encontra-se no site: www.pocoes.ba.io.org.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL no 053/2018 PREGA0 PRESENCIAL n° 053/2018 

DATA/HORA DO CERTAME: 23/11/2018 	08:3Ohs (oito horas e trinta minutos). DATA/HORA DO CERTAME: 23/11/2018 	08:30hs (oito horas e trinta minutos). 

OBJETO: Registro de Pre9os para o fornecimento de material de limpeza e descart自veis 
em atendimento a todas as Secretarias deste Municipio. 
OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de material de limpeza e descartáveis 
em atendimento a todas as Secretarias deste Municipio. 

EMPRESA: CNPJ: 

ENDEREÇO: NÚMERO: 

BAIRRO: CIDADE ! UF: CEP: 

E-MAIL: 

TELEFONES: FAX: 

PESSOA PARA CONTATO: 

CARGO NA EMPRESA: 

Recebemos da Comiss白o Permanente de Licita"o - CPL, c6pia do Edital e seus anexos, 
do Preg白o Presencial n。 053/2018, para o objeto acima referenciado 
Po96es-BA 	de 	 ' 	de2OlB 

Recebemos da Comissão Permanente de Licitação - CPL, c6pia do Edital e seus anexos, 
do Pregão Presencial n° 053/2018, para o objeto acima referenciado. 
Pogões - BA 	de 	 de 2018. 

Assinatura 

Nome Legivel: 

Identidade 

Assinatura: 

Nome Leg ivel: 

Identidade: 

       

       

   

' 	CPF: CPF: 	  

 

     

        

ESTE COMPROVANTE DEVER SER REMETIDO AO SETOR DE LICITA96ES E 
CONTRATOS, PELO E-MAIL Iiciteomp2ol 1kimaiI.com  PARA EVENTUAIS 
COMUNICA9OES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSRIO. 

ESTE COMPROVANTE DEVER,1/4 SER REMETIDO AO SETOR DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, PELO E-MAIL licitatamp201feamailcom PARA EVENTUAIS 
COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

OBS: N員o nos responsabilizamos por esclarecimqntos de eventuais altera96es deste edital e seus 
anexos tendo em vista a aus'ncia da comprova"o de retirada do edital. 
OBS: NA° nos responsabilizamos por esclarecimontos de eventuais alterações deste edital e seus 
anexos tendo em vista a ausência da comprovasilio de retirada do edital. 

t ● itUtA6 MUNICPAI.oes 
TURA ANN MUNICIPAL 20,0es 

Qoper‘る・・ー山”A ・,・・・ノ  vaerá parr o poor/ 

  

Rua Itlia, n。 146 B, Centro, Po6es-Ba ー  FONEIFAX (77) 3431-5820 Rua Italia, n° 146 B, Centro, Poo5es-Ba - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

EDITAL DE LICITACAO 

PREGAO PRESENCIAL No 053/2018 
REGISTRO DE PRECOS 

I - REGENCIA LEGAL LEIS FEDERAIS N。(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR 
N。  123 DE 14/12/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No147/2014, DECRETO 
FEDERAL N。  7.892/13, DECRETO MUNICIPAL N。  229/2017 E NORMAS E REDAC6ES 
APLICAVEIS 

II - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL No053/2018 

川  - PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 123/2018 

iv -6 RGAO: SECRETARIAS MUNICIPAIS 

' 	V - TIPO DE LICITAいO: MENOR PREcO POR LOTE 

VI - REGIME DE EXECU9AO: EMPREITADA POR PRE9O UNITARIO 

VII - SESSAO POBLICA: 

Sera conduzido pelo Pregoeiro Joao Pedro Ribeiro do Nascimento, com auxilio da 
equipe de apoio, com base no Portaria 001/2018. 

V川一OBJETO: 
8.1 - O objeto desta licita9白o 白  o Registro de Pre9os para o fornecimento de material de 
limpeza e descart白veis em atendimento a todas as Secretarias deste Municipio, conforme 
especifica96es e quantidades estabelecidas no Termo de Refer白ncia e neste Edital e seus 
Anexos 

8.1.1 - A licita9ao ser' subdivida em lotes, conforme tabela constante 
do Termo de Refer'ncia, facultando-se ao licitante a participa9'o em 
quantos lotes for de seu interesse; dever, porm, oferecer proposta 
para todos os itens que comp6em cada lote em que pretende 
competir. 

8.1.2 0 critrio de julgamento adotado ser o menor pre9o por lote, 
observadas as exig'ncias contidas neste Edital e seus Anexos 
quanto a s especifica96es do objeto. 

8.2 - Ao se candidatar ao fornecimento de determinado Item, a empresa obriga-se sob 
pena de desclassifica9白o a fornecer o mesmo 

8.3 - A contrata9ao com a (s) empresa (s) vencedora (s) obedecer白  白  s condi96es 
constantesna Minuta do Contrato de Fornecimento, Anexo VIII, deste Edital. 

	

足9ITUkA MUNICIPALOOCS／ × 	Rua Itlia, n。 146 B, centro, Poes-Ba- FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

IX - FUNDAMENTO LEGAL 

9.1 - A presente Licita9ao ser regida pela Constitui9白o Federal, pelas normas gerais da 
Lei Federal n.。10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei Federal n.。8.666/93, e demais 
normas e reda96es aplicveis, bem como as cl白usulas, condi6es e anexos deste Edital, 
aplicando-se, subsidiariamente, os Principios de Direito Pロblico, suplementados pelos 
preceitos de Direito Privado 

9.2 ・  As propostas devero obedecer 白  s especifica96es deste instrumento convocat6rio e 
anexos, que dele fazem parte integrante. 

9.3 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilita9白o ser白o recebidos 
no endere9o acima mencionado, na sessao p自blica de processamento de Preg白o, ap6s o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar de certame. 

X ・  DA CONDICAO DE PARTICIPA9AO 

10.1 ・  Poderao participar do certame os interessados credenciados, que atenderem a 
todas as exig6ncias de habilita9ao contidas neste edital e seus anexos e, que perten9am 
ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado 

10.2- N白o sero admitidas empresas em cons6rcio nem as que estejam suspensas 
temporariamente de participar e de licitar com a Administra9自o Pロblica ou, ainda, as 
declaradas inid6neas, na forma dos incisos II e 川  do art. 186 da Lei Estadual n.o9.433/05, 
bem como da Lei Federal 6.666/93 

10.3- E vedado ao agente politico e ao servidor p自blico de qualquer categoria, natureza ou 
condi 白o, celebrar contratos com a Administra9ao direta ou indireta, por si ou como 
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exce96es legais, nos 
termos das Leis Federal n.o 10.520/02 e n.8.666/93, bem como da Lei Estadual n. 
9 .433/05 

10.4- C6pia deste Edital e seus anexos estar百o a partir da data da publica"o de seu 
resumo em Dirio Oficial 白  disposi9ao dos interessados, os quais poder白o obt-lo junto a 
sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30h 自  s 12:00h. Outras informa"es sobre a 
licita9白o sero prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos mesmos locais e horrios, 
fones (77) 3431-5820. 

XI - CREDENCIAMENTO 

11.1- 0 proponente dever白  se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitat6rio, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente, inclusive, quando for o caso, a declara"o do contador quanto ao 
enquadramento do fornecedor nas disposi96es dos artigos 42 a 45 da LC Federal 
no123/2006, ou modelo Anexo VI 

t P1FtITUkA fl MUNIC$PAL?ooes 

  

Rua Itlia, n。  146 B, centro, Po es-Ba - FONEIFAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

11 .2- 0 credenciamento de s6cios far-se-a atrav白s da apresenta9白o do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, e no caso das sociedades por a"es, acompanhado do 
documento de elei9白o e posse dos administradores 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto ou contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obriga96es em decorrncia de tal investidura: 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procura9'o publico ou particular, com 
poderes especificos para formular lances, negociar pre9o, interpor recursos e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alinea ''a", que comprove os poderes do mandante 
para a outorga, conforme modelo anexo 

c) Os documentos referidos nos itens anteriores poderao ser apresentados em original, 
copia autenticada ou c6pia simples acompanhada do original, para que possa ser 
autenticada pelo pregoeiro ou equipe de apoio ou representante da Secretaria de 
Administra9白o 

11 .3 - O representante legal e o procurador deverao identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento de identifica9白o que contenha foto 

11.4 - E vedada a participa9ao de uma u nica pessoa como representante de mais de um 
licitante, que dever白  estar presente na sess白o p自blica 

11.5 - As empresas optantes pelo simples nacional no caso de Micro ou empresa de 
Pequeno Porte ter白o assegurados todos os direitos e prerrogativas conferidos pela Lei 
complementar 123/06, e demais legisla96es afetas. Dever自  a declara"o de enquadramento 
como Micro ou empresa de Pequeno Porte, ser apresentado fora dos envelopes ou no 
envelope de Proposta de Pre9os, conforme modelo inserto no Anexo VI deste edital. 

11 .6- Iniciada a sess白o pロblica do Pregao, n百o caber白  desist6ncia da proposta 

11.7 - A aus6ncia do credenciado em qualquer momento da sessao importar a imediata 
exclus自o da licitante por ele representada, salvo autoriza9白o expressa pelo Pregoeiro. 

XII - DA FORMA DE APRESENTAいO DA DECLARA9AO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAいO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITA9AO. 

12.1- A declara9'o de pleno atendimento aos requisitos de habilita9ao Anexo III 
deste Edital, dever ser apresentada fora dos envelopes A e B. 

12.1・ 1 Caso a licitante apresentar essa declara9白o de pleno atendimento aos requisitos de 
habilita9自o Anexo 川  e tiver com a habilita"o irregular e n白o podendo sanar durante a 
sess白o dever自  ser aplicado processo administrativo 

12.2- A proposta e os documentos para habilita,o devero ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevass白veis, contendo, em sua 
parte externa, al白m do nome da proponente e do n.。  do CNPJ, os seguintes dizeres: 

1 PtIP(ITURA fl MUNICIPAL?O OCS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

12.2.1 ・  ENVELOPE "A" PROPOSTA DE PRECOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES-BA 
PREGAO PRESENCIAL No 053/2018 
NOME DO LICITANTE: 
C N PJ: 

12.2.2 - ENVELOPE "B" DOCUMENTA9AO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES-BA 
PREGAO PRESENCIAL No053/2018 
NOME DO LICITANTE: 
C N PJ: 

12.3 - A proposta dever自  estar em original, datilografada ou digitada ou at白  manuscrita, 
apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas 
as folhas, datada e assinada, pelo representante legal da licitante ou pelo seu procurador, 
sendo necess自ria, nesta ロ  ltima hip6tese, a apresenta9ao da procura9ao que contemple 
expressamente este poder 

12.4 - Os documentos necess自rios 白  habilita9白o poder白o ser apresentados em original por 
qualquer processo de c6pia autenticada por Tabelio de Notas ou c6pia acompanhada do 
original para conferncia e se for o caso autentica9白o do Pregoeiro ou por membros da 
equipe de apoio ou ainda por outro servidor desta Administra9ao. 

12.5 ・  Na hip6tese do Item anterior a habilita9ao dos proponentes ficar condicionada 自  
verifica9ao dos seus respectivos registros, por meio de consulta "on-line" ou at白  fax. 
(possibilidade de saneamento de falhas) 

XIIIー  DO CONTEODO DO ENVELOPE~ A, "PROPOSTA COMERCIAL" 

13.1- A proposta de pre9os dever自  conter os seguintes elementos 

a) nome, endere9o, CNPJ e Inscri9白o estadual/municipal; 
b) valores num白ricos e nao obrigatoriamente por extenso; 
c) cota9白o de todos os itens do Lote, caso deixe de cotar algum Item ser自  desclassificado no 
lote; 
d) Especifica9ao detalhada do objeto da presente licita9自o, em rigorosa conformidade com 
as especifica96es do Edital - Anexo I, nao se admitindo propostas alternativas 
e) pre9o unitrio e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado a data de sua 
apresenta9自o, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previs白o inflacion白ria. Nos 
pre9os propostos devero estar incluidos, alm do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas 
ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licita9白o 

13.2- 0 proponente dever白  elaborar a sua proposta de pre9os para a quantidade total 
demandada, expressando os valores em moeda nacional, reais e centavos, em duas casas 
decimais, ficando esclarecido que n百o sero admitidas as propostas alternativas 
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13.3- Na formula9自o da proposta, ocorrendo divergencia entre o pre9o por item em 
algarismo (n自mero) e se tiver o expresso por extenso, ser白  levado em conta este ltimo e 
caso ocorrendo diverg6ncia entre o unit白rio e o total ser自  considerado o total 

13.4 ・  Marca, caso tenha deverao ser informadas, no Formul白rio da Proposta, modelo 
Anexo I, deste Edital 

13.5 - A proposta apresentada e os lances formulados deverao incluir todas e quaisquer 
despesas necess白rias para o fiel cumprimento do objeto desta licita"o, tais como: 
impostos, tributos, encargos e contribui96es sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e 
demais despesas inerentes, devendo o pre9o ofertado corresponder, rigorosamente a s 
especifica96es do objeto licitado; 

13.6- A proposta de pre9os ter自  validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data da entrega da proposta, facultado, porm, aos licitantes estender tal validade por 
prazo superior a este 

13.7- Nao ser自  permitida previsao de sinal, ou qualquer outra forma de antecipa"o de 
pagamento na formula"o das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a 
proponente que assim o fizer 

13.8- Nao ser白  considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, nem 
propostas com pre9o global ou unit自rio simb6lico, irris6rio ou de valor zero, incompativeis 
com os pre9os dos insumos e salrios de mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

13.9- Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem a s condi96es e exig6ncias 
deste Edital ou que consignarem valor unitrio ou global superior aos praticados no 
mercado ou com pre9os manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que 
n自o venham a ter demonstrada sua viabilidade atraves de documenta"o que comprove 
que os custos dos insumos s白o coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade s自o compativeis com a execu9白o do objeto do contrato 

13.10-A formula9白o da proposta implica para o proponente a observ白ncia dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor, tomando-o respons白vel pela fidelidade e legitimidade 
das informa96es e dos documentos apresentados. 

13.11 ・  Devero ser apresentados para julgamento, amostra ou catlogos dos 
produtos ofertados, em por'o suficiente para an自lises e julgamento dos mesmos e 
que podero ser apresentados at' 48 horas ap6s declara9曲& do vencedor, junto ao 
responsvel do setor de compras deste Municipio, atravs do CEL: (77f 9.8129- 
226419・9979・1232, para devida analises, os quais conforme descik'o sero 

13. 12 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte
, devero apresentar uma

declara o, conforme modelo Anexo VI. 

DO CONTEODO DO ENVELOPE DE HABILITA9AO (ENVELOPE B) 

13.13- 0 envelope "。Documentos de Habilita o" dever自  conter os documentos a seguir
numerados e relacionados os quais dizem respeito a: 
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13.13.1 A Documenta9'o Juridica sera comprovada mediante a apresenta9白o do seguinte 
documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de elei 白o dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
a96es, acompanhados da documenta戸o mencionada na alinea 'b" deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cart6rio de Registros Civis de Pessoas 
Juridicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercidlo; 

e) Decreto de autoriza9白o e ato de registro ou autoriza"o para funcionamento 
expedido pelo Org百o competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 
107 da Lei Federal n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, ou empresa, sociedade 
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir 

13.13.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Ser白  comprovada mediante a apresenta"o 
dos seguintes documentos 

a) Prova de inscri9白o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Minist白rio da 
Fazenda (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF); 

b) Prova de Inscri9ao no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo 白  
sede ou ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel 
com o objeto do certame; 

c) Prova de regularidade de debito com as fazendas estadual e municipal quando for o 
caso, da sede ou do domicilio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da 
empresa, mediante Certid白o Conjunta de D白bitos Relativos a Tributos Federais e 白  
Divida Ativa da Uni白o e INSS expedida pela Secretaria da Receita; 

e) Prova de regularidade de d白bito para o Fundo de Garantia Por Tempo de Servi9o, 
(FGTS); 

f) Prova de inexistncia de d'bitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de D'bitos Trabalhistas (CNDT), 
obtida no site: http:ノ/www.tstjus.br/certidao,  conforme Lei no 12.440, de 7 de julho de 
2012 

13.13.3 - Qualifica9ao Econ6mico-Financeira: Ser白  comprovada mediante a apresenta"o 
dos seguintes documentos: 

a- Certid白o negativa de Fal6ncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa juridica, nos ltimos 30 (trinta) dias anteriores 自  data de abertura da 
licita9白o ou de execu9白o patrimonial, expedidas pelo distribuidor do domicilio da 
pessoa fisica. (dispens白vel para MEl - Micro Empreendedor Individual) 

b- Balanco oatrimonial do ロ  ltimo exercicio social devidamente lan9ados no livro 
di白rio registrado na Junta Comercial do domicilio ou sede da empresa, que 
comprovem a situa9白o financeira desta, vedada a sua substitui9白o por 
balancetes ou balan9os provis6rios, podendo ser atualizado por i ndices oficiais, 
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quando encerrados h白  mais de 03 (trs) meses da data da apresenta9白o da 
proposta ou o balan9o patrimonial, Escritura9ao Cont白bil Digital (ECD), atravs 
do SPED - Servi9o Pロblico de Escritura9白o Digital que compreende 

~ ー  livro Dirio e seus auxiliares se houver; 
II - livro Raz白o e seus auxiliares se houver; 
川  - livro Balancetes Di白rios, Balan9os e fichas de lan9amento comprobat6rias dos 
assentamentos neles transcritos 
b.1 ・  As empresas constituidas no exercicio em curso devero apresentar c6pia do 
balan9o de abertura ou c6pia do livro di自rio contendo o balan9o de abertura, inclusive 
com os termos de abertura e encerramento; 
b.2 ・  No caso de licita9白o para fornecimento de bens para pronta entrega, n白o se 
exigir da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresenta9白o de balan9o 
patrimonial do ltimo exercicio social; 
b.3 - No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poder apresentar 
em substitui9百o ao balan9o o extrato do SIMPLES NACIONAL dos ロ  ltimos 03 meses; 
b.4 ・  Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos devero ser acompanhados 
da ltima auditoria cont自bil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da Lei n。 5.764, 
de 1971, ou de uma declara9白o, sob as penas da lei, de que tal auditoria n白o foi 
exigida pelo 6 rg白o fiscalizador; 
b.5 - Dispens白vel para MEl - Micro Empreendedor Individual. 
b.6. E a DHP do respons自vel t白cnico pelo balan9o 

13.13.4 -Qualifica9員o T'cnica ・  Ser自  comprovada atrav6s da apresenta9白o dos 
seguintes documentos 

a. Declara9白o de Prote9豆o ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII 
do art. 7。  da Constitui9ao Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da 
Lei Estadual n.。  9.433/05, de que n百o emprega menor de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e n白o emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for 
o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condi"o de aprendiz, conforme 
modelo constante no Anexo IV deste Edital; 

b. Declara9ao assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente 
identificado, com data recente, de que nao est自  declarada inid6nea ou suspensa, por 

qualquer org白o ou entidade da Administra9白o Publica Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal, direta ou indireta, tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei 
8.666/93, e que n白o se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com 
qualquer entidade integrante da Administra9白o P自blica Municipal, Estadual ou 
Federal, direta ou indireta, modelo (Anexo VII) 

c. Comprova9白o de aptidao do desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caractersticas, quantidades similares com o objeto da licita9ao, atrav白s da 
apresenta戸o de pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa juridica de 
direito publico ou privado 

d. Declara9ao que n自o possua servidor pablico no quadro de s6cio da empresa 
licitante, conforme modelo ・  Anexo IX. 

XIV - DO PROCEDIMENTO DA LICITAAO 

14.1 - FASE INICIAL 

' 
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14.1.1- No hor自rio e local indicado na clusula VII deste edital, ser白  aberta a sess白o 
publica deprocessamento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 
em participar do certame, com dura9白o minima de 15 (quinze) minutos 

14.1.2- Concluida a fase de credenciamento, os licitantes dever白o entregar ao pregoeiro a 
Declara9白o dePleno Conhecimento e Atendimento 自  s Exig'ncias de 
Habilita9aoprevistas neste edital, Anexo Ill e ap6s esta fase os envelopes A - Proposta de 
Pre9os e o Envelope B - Habilita9百o, n白o sendo mais aceitas novas propostas. 

14.1.3- Iniciada a sess白o pロblica do preg白o e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, 
com a respectiva documenta9白o, nao cabe desistncia da proposta 

14.1 .4- A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilita9自o 
ser白  realizada sempre em ato publico, do qual se lavrar自  ata circunstanciada assinada 
pelos licitantes e pelo pregoeiro 

14.1.5- 0 pregoeiro proceder自自  abertura dos Envelopes A, conferira e examinar as 
propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas 

14.1.6- A an自lise das propostas pelo Pregoeiro visar白  o atendimento 白  s condi96es 
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que o 
objeto n白o atenda 白  s especifica96es, prazos e condi6es fixados no edital e apresentarem 
pre9o baseado exclusivamente em propostas dos demais licitantes 

14.1.7- Ocorrer a divulga9ao das propostas recebidas e em conson合ncia com as 
especifica96es e condi6es detalhadas no edital 

14.8. 0 Pregoeiro selecionar自  a proposta de menor pre9o e aquelas que tenham 
apresentado valores sucessivos e superiores em at白  10% (dez por cento), relativamente 白  
de menor pre9o, ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (trs) propostas nestas 
condi6es ser白o selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor pre9o, 
quaisquer que sejam os pre9os oferecidos, at o m白ximo de 03 (trs), para participarem da 
sess白o p"blica de lances verbais 

14.9. Havendo microempresas ou empresas de pequeno porte entre as licitantes 
empatadas, esta ter a prefer白ncia de contrata"o de acordo com o§ 2。, do art. 44, da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 

14.10. Entende-se por empate aquelas situa"es em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou at6 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor pre9o, nos termos do§ 2。, do art. 44 e art. 45, ambos da Lei 
Complementar 123/06. 

14.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poder 
apresentar proposta de pre9o inferior aquela considerada vencedora do certame, situa9o 
em que ser adjudicado em seu favor o objeto licitado 

14.12. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionar白  todas as 
propostas em condi96es de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais 

嘗  
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14.13. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condi96es do edital 
e estando o seu pre9o compativel com os praticados no mercado, esta poder自  ser aceita, 
devendo o Pregoeiro negociar visando obter pre9o melhor 

14.14. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas o pregoeiro poder白  
suspender a sessao do pregao e estabelecer uma nova data com prazo nao superior a 03 
(tres) dias 自  teis para o recebimento de novas propostas 

XV -ETAPACOMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 

15.1- Ap6s a classifica9ao das propostas de menor pre9o e aquelas que tenham 
apresentado valores sucessivos e superiores em at白  10% (dez por cento), relativamente 白  
de menor pre9o por lote, ser白  dado inicio 白  etapa de apresenta9白o de lances verbais pelos 
proponentes selecionados que deverao, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus 
lances, a come9ar com o autor da proposta selecionada de maior pre9o e seguido dos 
demais, em ordem decrescente, at白  que nao haja mais cobertura da oferta de menor valor 

15.2 - Somente serao admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor 
valor anteriormente registrado 

15.3 - Nao ser自o admitidos dois ou mais lances verbais do mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar 

15.4 - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicar na exclus白o do licitante da etapa de lances verbais e na manuten9白o dou ltimo 
pre9o por ele apresentado, para efeito de ordena弾o das propostas. 

15.5-O pregoeiro poder白  a qualquer momento na etapa de lances inserir o degrau e retir自- 
lo, quantas vezes achar necess白rio 

15.6- N自o ocorrendo lances verbais ser verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor pre9o e o valor estimado para a contrata頭o 

15.7- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinar白  a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito 

15.8- A etapa de lances ser自  considerada encerrada quando todos os participantes desta 
etapa declinarem da formula9白o de lances 

15.9- Sendo aceit白vel a proposta de menor pre9o, o pregoeiro dar inicio 白  fase de 
habilita9ao com a abertura do envelope contendo a documenta'o do proponente da 
melhor oferta, confirmando as suas condi"es de habilita9自o 

15.10- Constatado o atendimento pleno 白  s exig6ncias editalicias, o licitante habilitado ser白  
declarado vencedor 

15.11- O Pregoeiro poder自  negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 白  
redu9白o do pre9o 
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15.12- Sea oferta nao for aceita ou se o licitante desatender a s exig6ncias habilitat6rias, o 
pregoeiro examinar白  a oferta subsequente, na ordem de classifica"o, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo 自  habilita,o do proponente e assim sucessivamente at白  a 
apura9白o de uma proposta que atenda a s condi6es estabelecidas neste edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor 

15.13- Caso n白o se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de 
menor pre9o vier a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o pregoeiro dever白  
restabelecer a etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo os crit白rios 
anteriormente definidos neste Edital 

15.14- Ser白o desclassificadas as propostas que nao atenderem 白  s condi96es e exig6ncias 
deste Edital e seus anexos e/ou apresentarem proposta consideradas superfaturadas ou 
inexequiveis, entendendo-as, respectivamente, como propostas que estejam acima do 
valor estipulado pela Administra9白o P"blica como pre9o de referncia ou que seja inferior a 
50% (cinquenta por cento), do referido pre9o, nos termos do art. 48 da Lei Federal 
n 。8.666/93 

15.15- 0 Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio lavrar白  ata circunstanciada da 
sess白o, na qual, ser白o registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes 
credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de 
classifica9白o; a an白lise da documenta9白o exigida para habilita"o; os recursos interpostos 
e demais ocorrncias relevantes 

15.16- Eventuais falhas, omiss6es ou outras irregularidades nos documentos de 
habilita9ao poder白o ser sanadas na sessao publica de processamento do Preg白o at a 
decisao sobre habilita9白o, inclusive mediante a substitui 白o e apresenta9白o de 
documentos ou verifica9白o efetuada por meio eletr6nico h白bil de informa96es 

15.17- A Administra9ao n白o se responsabilizar自  pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrnicos, no momento da verifica9ao. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo 
apresentados os documentos alcan9ados pela verifica9ao, a licitante ser inabilitada 

15.18 ・  A Ata da sessao dever白  ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes 
presentes. 

15.19 ・  Para a contrata9白o ser自  observada em caso de negocia"o, proposta de pre9os 
readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que dever guardar compatibilidade com a 
proposta escrita 

15.20 1 A proposta readequada ao (s) lance (s) verbal (is) a empresa dever白  apresentar no 
prazo m白ximo de 03 dias u teis, a contar do dia seguinte da sessao de lances. O n自o 
atendimento a esse item a empresa poder sofrer processo administrativo. 

15.21 - A proposta escrita readequada do vencedor poder白  ser menor do que o ofertado 
verbalmente para um melhor ajustamento dos valores unit自rios e totais dos itens de cada 
lote. Mas n白o poder自  ser maior do lance verbal vencedor do lote 

XVI- Dos RECURSOS E IMPUGNA96ES 
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16.1- Declarado o vencedor, ao final da sess白o, qualquer licitante podera manifestar, 
motivadamente, a inten9白o de recorrer da decisao do pregoeiro, atrav白s do registro da 
sintese das suas raz6es em ata, sendo que a falta de manifesta9白o imediata e motivada 
implicar白  a decad6ncia do direito de recurso e, consequentemente, a adjudica"o do 
objeto da licita9自o ao licitante vencedor pelo pregoeiro 

16.2- Manifestada a inten9白o de recorrer ser concedido o prazo de 03 (trs) dias ロ  teis 
para a apresenta9白o das raz6es do recurso ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para apresentarem contrarraz6es, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem 
ter自  inicio no primeiro dia 自  til subsequente ao do t白rmino do prazo do recorrente. 

16.3- 0 exame, a instru9白o e o encaminhamento dos recursos 白  autoridade superior do 
6rg白o ou entidade promotora da licita9白o ser百o realizados pelo pregoeiro no prazo de at白  
03 (tr6s) dias 自  teis 

16.4- 0 acolhimento do recurso importar自  a invalida9白o apenas dos atos insuscetveis de 
aproveitamento 

16.5- A autoridade superior do 6 rgao promotor do Preg旨o ter o prazo de at白  03 (tr白s) dias 
ロteis para decidir sobre o recurso 

XVII- DA ADJUDICA9AO E HOMOLOGACAO 

17.1- N白o havendo manifesta9白o de recurso, o pregoeiro adjudicar o objeto da licita9白o 白  
empresa vencedora para posterior homologa"o do resultado pela autoridade superior 

17.2- Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade superior adjudicar o objeto licitado 白  licitante 
vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitat6rio. 

17.3- A homologa9白o e a adjudica9ao do objeto desta licita9ao n吾o implicaro direito 白  
contrata9ao 

' 	XVIII- DA ASSINATURA DO CONTRATO E PRORROGAいO 

18.1- A Adjudicat白ria ser白  convocada a assinar o Contrato no prazo de at 10 (dez) dias 
corridos, sob pena de decair do direito 自  contrata9白o, sem prejuizo das san96es previstas na 
Leis Federal n.。10・ 520/02 e n一。8.666/93, podendo solicitar sua prorroga9ao por igual 
periodo, por motivo justo e aceito pela Administra9白o, devendo comparecer ao Setor de 
Licita96es, na Prefeitura Municipal situada na Rua It白lia, n。  146 B, Centro, Po96es-Ba - 
FONE/FAX (77) 3431-5820 

18.2- Para a assinatura do contrato a empresa dever representar-se por s6cio que 
detenha poderes de administra9白o, apresentando o contrato social e sua altera9白o, ou 
procurador com poderes expressos. 

18・ 3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
nao assinar a Contrato 白  facultado a Administra9ao, sem prejuzo da aplica戸o das 
san96es previstas na legisla9自o pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das 
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propostas subsequentes, na ordem de classifica"o, bem como o atendimento, pelo 
licitante, das condi96es de habilita9巨o, procedendo 白  contrata9o 

18.4-O Contrato a ser firmado obedecer白白  minuta constante no Anexo VIII deste Edital e 
ser emitido para o CNPJ informado na proposta de pre9os. 

18.5- A fornecedora obriga-se a aceitar acrscimos ou supress6es, mediante solicita9白o, 
por escrito, nas mesmas condi6es deste Contrato, nos termos do art. 65 da Lei Federal 
n. o 8.666/93 

18.6. A contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es contratuais, 
acrscimos ou supress6es que se fizerem no objeto, de at白  25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal no 8.666/93 

18.7. As supress6es poder白o ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo 
entre os contratantes 

18.8. A varia9白o do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre9os previsto no 
pr6prio contrato, as atualiza96es, compensa96es ou apena96es penalidades financeiras 
decorrentes das condi96es de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dota96es orament白rias suplementares at白  o limite do seu valor corrigido, n白o 
caracterizam altera9白o do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebra9白o de aditamento 

18.9. A Contratada dever白  emitir Nota Fiscal/Fatura, mensalmente, para cada Secretaria 
Municipal que fornece o objeto licitado, descriminando o produto, quantitativo utilizado e o 
respectivo custo ao6 rg自o, para efeitos de presta"o de contas. 

a) ー  Se por ocasiao da formaliza9白o do contrato as certid6es de regularidade de d'bito da 
Adjudicat白ria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia 
por Tempo de Servio (FGTS), a Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, 
prova de inexist6ncia de d白bitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho, mediante a 
apresenta9白o de Certidao Negativa de D自bitos Trabalhistas (CNDT), estiverem com os 
prazos de validade vencidos, o6 rg白o licitante verificar自  a situa"o por meio eletr6nico h自bil 
de informa96es, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passiveis de obten"o por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada 

b) ー  Se nao for possivel atualiz白-las por meio eletr6nico h自bil de informa96es, a 
Adjudicat自ria ser白  notificada para, no prazo de 03 (trs) dias u teis, comprovar a sua 
situa9自o de regularidade, tratada noltem VI, mediante a apresenta'o das certid6es 
respectivas, com prazos de validade em vigencia sob pena de a contrata9昌o nao se 
realizar. 

18.10- Quando a Adjudicat白ria, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
nao apresentar a situa戸o regular de que se trata o item 18.5 (18.9), alinea (a) ou se 
recusar a assinar o Contrato serao convocados os demais licitantes classificadas para 
participar de nova sess白o pロblica do Preg白o, com vistas 白  celebra9ao do compromisso de 
fornecimento 
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a) - Essa nova sessao ser realizada em prazo nao inferior a 08 (oito) dias u teis, contados 
da divulga9ao do aviso por publica9白o no Di自rio Oficial do Municipio. 

18.11 ・  O contrato ter dura9白o da data de sua assinatura at白  o dia _I_/201 8 

8.12- A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9自o do contrato, todas as 
condi96es de habilita9白o e qualifica9自o exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93 

XIX- MANUTEN9AO DAS CONDI9OES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E 
REVISAO 

19.1- Os Pre9os ofertados serao fixos e irreajustveis 

● XX - ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREcOS 

20.1. Dever ocorrer no dia, hora e local designados no Item VII deste Edital 

XXI ・  CONDICOES DE ENTREGA 

21.1- A entrega ser自  parcelada semanal, conforme requisi9白o do setor de 
compras/tesouraria ou pela autoridade superior, autorizando o fornecimento; 
Prazo de entrega 

a) De 01 dia, a partir da solicita9白o da Contratante do lote, semanal para os itens 
pereciveis 

b) Os itens a serem entregues sero os mesmos que estao no Termo de referncia e 
no termo de Aceita9ao Anexo IX. 

XXII - CONDIOES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos devidos a Contratada, correspondentes ao fornecimento, serao efetuados 
atraves de cheque, ordem banc自ria ou crdito em conta corrente, no prazo de at白  30 (trinta) 
dias, contados da data da apresenta9ao da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a 
execu9白o contratual1 desde que n白o haja pendencia a ser regularizada pelo contratado 

22.1. Em havendo alguma pend白ncia impeditiva do pagamento ser自  considerada data da 
apresenta9白o da fatura aquela na qual ocorreu a regulariza9自o da pend6ncia por parte da 
contratada 

22.2 O pagamento nao isenta a CONTRATADA da responsabilidade de corre9'o dos erros 
e imperfei6es porventura apresentados ap6s a libera9白o 

22.3.0 pagamento inclui todas as despesas diretas e indiretas necess白rias 白  completa 
execu9白o do servi9o, tais como, sal白rios, obriga96es sociais, fiscais e tribut白rias, transporte 
e demais encargos decorrentes da execu"o do contrato. 

UNIDADES ORCAMENTARIAS: 

UNIDADE 
OR9AMENTRIA 

SECRETARIAS MUNICIPAIS 
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XXIII- FORMA DE EMISSAO DAS NOTAS FISCAIS !FATURAS 

23.1- As notas fiscais ou faturas dever白o ser apresentadas no minimo em 02 (duas) vias 

XXIV - DA FISCALIZAいO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

24.1- O recebimento dos produtos, objeto desta licita9ao, obedecer as normas fixadas 
das Leis Federal n.o10.520102 e n.o8.666/93, e nas demais disposi6es constantes do 
Contrato Anexo VIII deste Edital 

24.2- Competir a Prefeitura ou Conselho Municipal de Educa9白o, os Fundos participantes 
ou a Controladoria Geral do Municipio proceder ao acompanhamento e fiscaliza9白o da 
entrega do objeto e registrar todas as ocorrncias e as deficiencias verificadas em 
relat6rio, cuja c6pia ser自  encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre9百o das 
irregularidades apontadas. 

24.3 - O recebimento ser efetuado atrav6s de requisi9百o ou autoriza9白o dos setores 
respons自veis ou pela autoridade superior que realizara verifica"o da conformidade do 
objeto com as especifica96es do edital e das amostras apresentadas anteriormente 

24.4- A entrega do objeto licitado ser na sede desta Prefeitura ou nas escolas da Zona 
Rural caso contratante solicite da empresa que assumir o compromisso de fornecimento 
neste Municipio 

24.5- A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, n自o eximir白白  
responsabilidade na execu9白o do Contrato por parte da empresa. 

XXV DAS PENALIDADES 

25.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas serao levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra'o Publica e a 
reincidencia na pr白tica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es 
administrativas previstas na Lei Federal n。  9.784/99 

25.1.1. Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem 
prejuzos graves ao Municipio 

25.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal 
n 。8.666/93 e n.。  10.520/02, sujeitando-se os infratores a s comina加es legais, garantida a 
pr白via e ampla defesa em processo administrativo 

25.1.3. A inexecu9白o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, 
sujeitar自  o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra9白o, obedecidos os seguintes limites m自ximos 
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10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total 
da obriga9ao, inclusive na recusa do adjudicat自rio em firmar o contrato, ou ainda na 
hip6tese de negar-se a efetuar o reforo da cau9白o dentro de 10 (dez) dias contados da 
data de sua convoca9白o; 

0,3% (tr6s d白cimos por cento) ao dia, at6 o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da 
parcela fixa inicial; 

0,7% (sete d自cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia 
subsequente ao trig自simo 

25.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra9ao rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 

25.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da 
garantia do contratado faltoso 

25.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a 
contratada responder白  pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra9ao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 

25.1.3.4. N自o tendo sido prestada garantia, 合  Administra9白o se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta 

25.1.3.5. As multas previstas neste item n白o tem car白ter compensat6rio e o seu 
pagamento n白o eximir白  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes 
das infra96es cometidas 

25.1.4. Sero punidos com a pena de suspensao tempor自ria do direito de cadastrar e licitar 
e impedimento de contratar com a Administra9ao os que incorrerem nos ilicitos previstos 
nas disposi"es legais citadas 

25.1.5. Serao punidos com a pena de declara9自o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9ao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
puni9ao ou at白  que seja promovida a reabilita9含o perante a autoridade competente para 
aplicar a puni 白o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

XXVI - RESCISAO 

26.1. A rescis白o poder ser: 

26.1.2. Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejando a sua 
rescis白o imediata, com as consequ6ncias contratuais e as previstas em Lei ou 
Regulamento, sendo os motivos 白  queles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal 
n．。8.666/93, e suas posteriores altera96es, sem prejuizo de outras san96es previstas nesta 
mesma lei; 

26.1.3. Judicial, nos termos da Legisla9ao; 
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26. 1.4. Amigvel, por acordo entre as partes e desde que haja convenincia para o
Municpio de Po es; 

26.2. Poder白  ainda o Municipio de Po96es - BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer 
tempo rescindir o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com antecedencia 
minima de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a 
contratada n o tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9o do
CONTRATO at a data da rescis o. 

26.3. Da rescis白o do CONTRATO pelo nao cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, 
contados da intima9ao do ato 

26.4. Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei Federal 
n 。8.666/93 ou da legisla9白o especfica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer 
indeniza9白o 

26.5 - A inexecu9ao total ou parcial do contrato enseja a sua rescis巨o, com as 
consequ白ncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da 
assinatura deste contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o P自blica, 
em caso de rescis白o administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei rn 8.666/93 e suas 
altera96es 

XXVII - CLAUSULA VINTE E SETE - DAS EXIG NCIAS. 

27.1 FORNECEDORA: 

a) A fornecedora dever白  apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no minimo em 02 
(duas) vias, e serao separadas conforme requisi6es emitidas pelo Departamento de 
Compras at 02 (dois) dias 自  teis antes da data do pagamento; 

b) A fornecedora assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 自  
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 
imprud6ncia, na execu9白o do objeto, diretamente, por seus propostos e/ou 
empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9白o ou 
acompanhamento feito pela Prefeitura ou por seus prepostos; 

§ 自  nico - A empresa dever自  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
I. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
Ill. 	Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da 

Uniao e Tributos Federais, junto ao INSS; 
IV. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
V. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

27.2 A FORNECEDORA ainda dever: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados a Prefeitura, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execu9ao do objeto, n百o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
fiscaliza9自o ou acompanhamento pela Prefeitura; 

b) Responsabilizar-se pelo transportes dos itens desta licita"o 
c) Entregar os itens constantes no termo de referncia e Ata de Regsitro; 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, 

incid6ncias fiscais e contribui96es de qualquer natureza ou especie, encargos 
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sociais, trabalhistas, previdenci白rios, sal白rios e quaisquer outros encargos 
necess白rios 白  perfeita execu"o do objeto desta licita9ao; 

e) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas 
na legisla9白o pertinente; 

f) Prestar esclarecimentos a Prefeitura sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a fornecedora, independentemente de solicita9百o; 

g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infra"es a que houver 
dado causa; 

h) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omiss白o total ou parcial nos 
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os materiais 
licitados; 

I) Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a96es, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de a96es judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, 
relacionadas com o cumprimento deste Processo licitat6rio; 

27.3 DA PREFEITURA: 
a) Publicar a Ata de Registro e Aditamentos que houver, no Di白rio Oficial do Municipio; 
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obriga96es financeiras decorrentes do 

presente processo; 
c) Acompanha a entrega do objeto licitado e registrado; 
d) Fornecer, em tempo h白bil, 自  Fornecedora, a requisi 白o com descri9ao coerente e 

clara necess白ria para a entrega do objeto, bem como entregar livre e desimpedidas 
as 自  reas onde serao realizadas as entregas, objeto deste contrato. 

XXV川  - REVOGA9AO - ANULACAO 

28.1. O Municipio se reserva no direito de revogar esta licita9ao por raz6es de interesse 
pロblico decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar a decis含o. Dever白, por outro lado, anul自-la se constatado vicio insan自vel ou 
ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado 

28.2. Qualquer descumprimento 白  legisla9ao pertinente ao objeto do certame, sobretudo, a 
descrita neste edital, autorizam a Administra9白o 白  proceder 白  revoga9白o/anula9o 

28.3. Nao caber自  qualquer indeniza9白o aos proponentes em caso de revoga9百o ou 
anula9ao da presente licita9ao, ressalvadas as hip6teses legais, cabendo o Onus da prova 
exclusivamente ao licitante/contratado 

XXIX -DAS DISPOSI9OES FINAIS 

29.1- As normas disciplinares desta licita戸o sero interpretadas em favor da amplia9白o da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que nao 
comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguran9a da contrata9白o 

29.2- A qualquer tempo, antes da data fixada para apresenta9白o das propostas, poder白  o 
pregoeiro, se necess白rio, modificar este Edital, hiptese em que dever白  proceder 白  
divulga9白o, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a altera9白o n白o afetar a formula9ao das propostas. 
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29.3 - O pregoeiro poder em qualquer fase da licita9白o, suspender os trabalhos, 
procedendo ao registro da suspens白o e a convoca9白o para a continuidade dos mesmos, 
bem como promover dilig6ncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru9白o do 
processo licitat6rio, desde que n白o implique em inclus白o de documento ou informa'o que 
deveria constar originariamente da proposta 

29.4 - O pregoeiro, no interesse da Administra9ao, poder relevar falhas meramente formais 
constantes da documenta9白o e proposta, desde que n白o comprometam a lisura do 
procedimento ou contrariem a legisla9白o pertinente 
29.5- Para quaisquer quest6es judiciais oriundas do presente Edital, prevalecer o Foro da 
Comarca de Po96es, Estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja 
29.6- Das sess6es publicas de processamento do Preg白o ser自o lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
29.6- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na pr6pria ata 
29.7- Todos os documentos de habilita9百o cujos envelopes forem abertos na sessao e as 
propostas serao rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem 
29.8- O resultado do presente certame ser divulgado no Dirio Oficial eletr6nico do 
Municipio 
29.9 - O Contrato desta Licita9白o ser白  em sua totalidade publicada no Di自rio Oficial do 
Munici馴o 
29.10 - N白o ser自  exigida a presta9ao de garantia para as contrata96es resultantes desta 
licita9ao 
29.11- Os demais atos pertinentes a esta licita9白o passiveis de divulga9ao ser白o publicados 
no Di自rio Oficial eletrnico do Municipio 
29.12 ・  Os envelopes contendo os documentos de habilita,o dos demais licitantes ficaraoa 
disposi 白o para retirada na Divis白o de Licita96es e Contratos, na Prefeitura Municipal, 
situada na Rua Itlia, n。  146 B, Centro, Po"es-Ba 
29.13- At白  02 (dois) dias 自  teis anteriores 白  data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poder solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato 
convocat6rio do Preg白o, at6 o hor白rio de expediente. 
29.14- A peti 白o ser自  dirigida 合  autoridade subscritora do Edital, que decidir白  no prazo de 
at白  01 (um) diau til 白  data fixada para o recebimento das propostas. 
29.15- Acolhida a peti9自o contra o ato convocat6rio ser白  designada nova data para a 
realiza9白o do certame 
29.16 1 Integram o presente Edital 
Anexo I - Termo de referncia; 
Anexo II~ Modelo de Procura9ao - Credencial; 
Anexo Illー  Modelo de Declara9ao de Pleno Conhecimento; 
Anexo IV - Declara9白o do Menor; 
Anexo V - Minuta de Ata de Registro; 
Anexo VI - Declara9白o de enquadramento como Micro ou empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VII - Declara9白o de Inexistencia de Fato Impeditivo; 
Anexo VIII - Minuta de Contrato; 
Anexo IX - Termo de Aceita9白o 
Anexo X - Modelo de declara9白o que n白o possua servidor publico no quadro de s6cio da 
empresa licitante; 
Anexo Xl ・  Modelo de declara9ao que nao possua servidor pロblico no quadro de s6cio da 
empresa licitante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Po96es - Bahia, 06 de riovemb de 2018 

、 	Joao Pedro Ribeirfde-tc2ascimento 
rre些少ruyiunicipai 

、  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO I 
MODELO DE TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO I 
MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

Objeto: Registro de Pre9os para o fornecimento de material de limpeza e descartaveis em atendimento 
a todas as Secretarias deste Municipio 
Objeto: Registro de Pregos para o fornecimento de material de limpeza e descartáveis em atendimento 
a todas as Secretarias deste Municipio. 

TIPO DE LICITAÇÃO DATA 
PRESENCIAL 053/2018 23/11/2018 
EMPRESA: 

ENDEREÇO: 
TEL.: CIDADE: UF: 
INSCR. 
EST.: 

MUNIC.: INSCR. 
FONE 

CN PJ/MF: 
ANEX0I-PROPOSTA DE PREÇOS 

Lote 01— 

Item Item Quant Und. 
Descrição técnica 

mated Ulo  
Mama - „ Valor Total 

13.000 UND Agua Sanitária de 1 litro R$ 	- R$ 	- 

2 5.000 UND Álcool de uso doméstico de 500 
mi 

R$ 	- R$ 	- 

3 5.000 UND Álcool em gel caixas de 500 ml R$ 	- R$ 	- 

4 800 UND Aromatizante 	de 	ambiente 
aerossol de 360 ml -  R$ 

5 2.000 UND Cera liquida incolor de 750 ml R$ 	- 
6 12.000 UND Desinfetante de 1 litro R$ 	- R$ 	- 
7 8.000 UND Detergente lava louça de 500 ml R$ 	- R$ 	- 

8 10.000 UND Gel pinho limpeza pesada de 1 
litro R$ 	- R$ 	- 

9 1.000 UND Inseticida aerossol de 300 ml R$ 	- R$ 	- 

10 4.000 PCT La de ago em pacotes plásticos 
de 60g 

R$ 	- R$ 	- 

11 1.000 UND Limpa 	alumínio 	liquido 	em 
embalagem de 500 mi R$ 	- R$ 	- 

12 1.150 UND Limpa vidro em embalagem de 
500 ml R$ 	- R$ 	- 

PoItIflA6 MUNICIPAL?ooes POO'S 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
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13 5 . 000 UND 
Sabão 	em 	barra 	marrnorizado 
cortado em pedaços de 500g R$ 	- -  R$  

14 10.000 UND Sabão em pó, embalados em 
caixas de papelão de 500g R$ 	- R$ 	- 

15 700 UND Balde plástico preto, com alga e 
pegador 10 Litros 

R$ 	- R$ 	- 

16 4.000 UND Cesto para lixo telado 8 litros R$ 	- R$ 	- 

17 9.000 PCT 
Copos descartaveis 200 ml c/100 
unidades 

R$ 	- R$ 	- 

18 12.000 PCT 
Copos descartaveis 50 ml c/ 100 
unidade s 

R$ 	- R$ 	- 

19 500 UND Escova sanitária com suporte R$ 	- R$ 	- 

20 3.500 UND 

Esponja dupla face na cor verde e 
amarela, embaladas 
individualmente em sacos 
plásticos 

R$ 	- R$ 	- 

VALOR TOTAL 00 tOtE 01 ,. 

Lote 02- IsCrs STAThr 

Item (Want. Und. Valor Descrição teen 
do materiallproduto 

ma Valor V 
Unitário  Total 

1 1.800 PCT 
Fósforo em pacotes de papel 
Kraft contendo 10 caixinhas com 
40 fósforo 

R$ 	- R$ 	- 

2 2.100 PCT 
Guardanapo 	22x22 	10cm 
dobrado 	para 	mesa 	com 	50 
unidades por pacote 

R$ 	- R$ 	- 

3 400 UND Lixeira com pedal de 20 litros R$ 	- R$ 	- 
4 400 UND Lixeira com pedal de 50 litros R$ R$ 	- 
5 2.500 UND Luva doméstica latex cano médio R$ 	- R$ 	- 

6 600 UND Pa doméstica para lixo com cabo 
longo 

I 
R$ 	- R$ 	- 

7 2.500 UND Pano de chão branco R$ 	- R$ 	- 
8 2.500 UND Pano de prato R$ 	- R$ 	- 

9 2.000 FD Papel higiênico de boa qualidade 
branco (30m) 16X4 -  R$ 	- R$ 

10 900 UND Rodo duplo cabo de madeira 
Aproximadamente 50 cm R$ 	- R$ 	- 

11 50.000 UND Saco para lixo 100 Lts COMUM R$ 	- R$ 	- 

12 50.000 UND Saco para lixo 
REF  

ORÇADO100 Lts 
R$ 	- R$ 	- 

13 150.000 UND Saco para Lixo 200 Lts COMUM R$ 	- R$ 	- 
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14 150.000 UND 
Saco 	para 	Lixo 	200 	Lts 
REFORÇADO 

R$ 	- R$ 	- 

15 50.000 UND Saco para lixo 30 Lts R$ 	- R$ 	- 

16 50.000 UND Saco para lixo 50 Lts R$ 	- R$ 	- 

17 1.200 UND Vassoura de palha artesanal R$ 	- R$ 	- 

18 600 UND Vassoura nylon tipo Nylon R$ 	- R$ 	- 

19 600 UND Vassoura pêlo sintético R$ 	- R$ 	- 

20 1.500 UND Vassourão gari R$ 	- R$ 	- 
VALOR TOTAL DO WTE 2 RS 0,00 

OTE 	UDE 

Item Otdd Und Descrição Mcni 	 a 
do material/1) 	„, Marca ro 	rio Valor total 

1 4000 UND 
Agua Sanitária com 12 Unidades 
de 1 litro. 

R$ 	- R$ 	- 

2 2000 UND 
Alcool de uso doméstico de 500 
ml. 

R$ 	- R$ 	- 

3 3000 UND Álcool em gel de 500 ml. R$ 	- R$ 	- 

4 900 UND 
Aromatizantes 	de 	ambientes 
aerossol de 360 ml. 

R$ 	- R$ 	- 

5 650 UND Cera liquida incolor de 750 ml. R$ 	- R$ 	- 

6 4000 UND Desinfetante de 1 litro R$ 	- R$ 	- 

7 600 UND Filme plástico em material pvc 
medindo 28 cm x 15 m 

R$ 	- R$ 	- 

4000 UND Detergente lava louça de 500 ml R$ 	- R$ 	- 

9 1000 PCT 
Fosforo de madeira embalados 
em PCT de papel kraft 610 
caixas de 40 palitos 

R$ 	- R$ 	- 

10 1000 PCT 

Guardanapo de papel dobrado 
branco, medindo 
aproximadamente 22 x 22 cm, 
com boa capacidade de 
absorção 

R$ 	- R$ 

11 4000 UND 
Gel pinho limpeza pesada de 1 
litro 

R$ 	- 

12 1400 UND Inseticida aerossol de 300 ML R$ 	- R$ 	- 

13 1000 PCT Lã de ago pacotes R$ 	- R$ 

14 400 UND Limpa alumínio 500 ml R$ 	- R$ 	- 

15 1000 UND Limpa cerâmica R$ 	- R$ 	- 

16 1000 UND LIMPADOR MULTIUSO 500ML R$ 	- R$ 	- 

17 800 UND Limpa vidro de 500 ml R$ 	- R$ 	- 

18 800 UND Lustra movéis 200 ml R$ 	- 

19 400 U ND 
Papel alumínio em rolo medindo 
4M X 30 CM 

R $ 	- R$ 	- 

2  PPOFIITURA fl MUHICIPAL?oocs 
乙‘ー・“”・・,・“ノ  

0PRIFII,TURAcycliMICSPAL 

4,'oc...-wado ?era o peril 

  

Rua Itlia, no 146 B, Centro, Po96es-Ba - FONE/FAX (77) 3431-5820 Rua Italia, n° 146 B, Centro, Porebes-Ba - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

20 855 PCT Prendedor de roupas em 
madeira c/12 unidades 

R$ 	- R$ 	- 

21 400 UND Sabão em barra 500gr R$ 	- R$ 	- 

22 1000 UND 
Sabonete 	em 	liquido 	cremoso 
p/mãos 
500 ml 

R$ 	- R$ 	- 

23 600 UND Sabão em pó 500gr R$ 	- R$ 	- 

24 1200 UND Multiuso 500ML R$ 	- R$ 	- 

25 500 UND Pedra Sanitária 20X25 gramas R$ 	- R$ 	- 

VALOR ToTAL: 	. TE 3 St$ 	- 

tam, 	WOE 

Item Quant Lind . dlo ateen
terial: 

Descrig
o m 

Vato V 	total 

1 400 UND 
Absorvente intimo de uso 
noturno com abas c/8 unidades 

R$ 	- R$ 	- 

2 400 Und. 
Balde plástico reciclado para 
água de 100 litros 

R$ 	- R$ 	- 

3 1000 Unid 
Balde plástico reciclado para 
Agua de 15 litros 

R$ 	- R$ 	- 

4 200 Und. 
Balde plástico reciclado para 
água de 50 litros 

R$ 	- R$ 	- 

5 400 Unid Cesto para lixo telado 8 litros R$ 	- R$ 	- 

6 
Copos descartáveis 200 ml Cl 
100 unidades 

R$ 	- R$ 	- 

7 5000 Unid 
Copos descartáveis 250 ml C/ 
100 unidades 

R$ 	- R$ 	- 

8 10000 Unid 
Copos descartáveis 50 ml cl 100 
unidades R$ 	- R$ 	- 

9 850 UND Creme dental 90 gr R$ 	- R$ 	- 
10 100 UND Escova sanitária corn suporte R$ 	- R$ 	- 

11 1500 UND Escova dental adulto com cerdas 
macias tamanho 35 

R$ 	- R$ 	- 

12 100 
FAR 
DO 

Embalagens P/alimentos 
(marmitex) N9 De Isopor c/50 
unidades COM TATMA 

I R$ 	- R$ 	- 

13 400 UND 
Escova de lavar roupas com 
base de plástico resistente, 
cerdas nylon macias 

R$ 	- R$ 	- 

14 1000 UND Esponja duplaface R$ 	- R$ 	- 
15 1500 UND Flanela 38X58 CM R$ 	- R$ 	- 

16 150 UNO Lixeira 8L Em Aço Inoxidavel 
Com Pedal e Balde Removivel 

, 
I 

R$ 	- R$ 	- 

17 3000 UND 
Luva 	doméstica 	látex 	cano 
médio R$ 	- R$ 	- 
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LOTE 05- LOTE 05 - 

Item Item 

Agua Sanit白ria com 12 Unidades 
de 1 litro 
Agua Sanitária com 12 Unidades 
de 1 Iitro 

1 1 R＄ 	ー  R$ 

Alcool de uso dom6stico caixas 
contendo 12 unidades de 500 ml 
Alcool de uso doméstico caixas 
contendo 12 unidades de 500 ml 

2 2 800 800 cx CX R＄ 	ー  R$ 

Qtdd Qtdd 

1000 1000 

Und. Und. 

cx CX 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

18 300 PCT 
Garfo descartavel platico 
medindo de 15 a 16 cm 50 
unidades 

R$ 	- R$ 	- 

19 500 Unid Pángo 
doméstica para lixo com cabo 

lo 
R$ 	- R$ 	- 

20 1000 Unid Pano de chão branco R$ 	- R$ 	- 

21 1000 UND Pano de prato R$ 	- R$ 	- 
22 1000 UND Papel toalha c/2 rolos R$ 	- R$ 	- 

23 1000 PCT 
20, Papel toalha interfolha 	5x22 2 

dobras branco 
R$ R$ 	- 

24 400 UND 
Rodo duplo cabo de madeira 40 
CM 

R$ 	- R$ 	- 

25 10000 UND Saco para lixo 100 Lts COMUM R$ 	- R$ 	- 

26 10000 UND 
Saco para lixo 100 Lts 
REFORÇADO R$ 	- R$ 	- 

27 10000 UND Saco para Lixo 200 Lts COMUM R$ 	- R$ 	- 

28 10000 UND Saco 	para 	L 
REFORQADOixo 
	200 	Lts 

 
R$ 	- R$ 	- 

29 10000 UND Saco para lixo 30 Lts R$ 	- R$ 	- 
30 10000 UND Saco para lixo 50 Lts R$ 	- R$ 	- 
31 100 KG saco plástico p/3kg bobina R$ 	- R$ 	- 
32 100 KG saco plástico p/5kg bobina R$ 	- R$ 	- 
33 200 KG Sacola 30x40 cm R$ 	- R$ 	- 
34 200 KG Sacola 45x60 cm R$ R$ 	- 
35 800 UND Vassoura tipo piacava R$ 	- R$ 	- 
36 300 UND Vassoura pêlo sintético R$ 	- R$ 	- 

37 1200 
FAR 
DO 

Papel higiênico primeira 
qualidade cor branca 30 mt R$ 	- R$ 	- 

38 300 UND Vassoura Oslo sintético R$ 	- R$ 	- 
39 500 UND Pilha AA Peq. ALCALINA R$ 	- R$ 	- 

4 0 500 C X 
Pilha C c/24 unidades 
ALCALINA -  R 	- $ R$ 

41 500 UND Pilha alcalina tamanho 9V 
ALCALINA R$ 	- R$ 	- 

42 500 UND Pilha AAA palito ALCALINA . 	. R$ 	- R$ 	- 
VALOR TOTAL ii 0. 	0 , Ri 

20•RE
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3 400 CX Álcool em gel caixas com 	12 
unidades de 500 ml 

R$ R$ 	- 

4 400 UND 
Aromatizantes 	de 	ambientes 
aerossol de 360 ml 

R$ R$ 	- 

5 1000 UND Cera liquida incolor de 750 ml R$ R$ 	- 

6 600 CX 
Desinfetante com 12 unidades 
de 1 litro 

R$ R$ 	- 

7 600 CX 
Detergente lava louca com 24 
unidades de 500 ml 

R$ R$ 	- 

8 400 CX 
Gel pinho limpeza pesada com 
12 unidades de 1 litro 

R$ R$ 	- 

9 500 UND Inseticida aerossol de 300 ML R$ 	- R$ 	- 

10 200 PCT 
Là de ago unidades pacotes com 14 R$ 	- R$ 	- 

11 400 i UND Limpa alumínio 500 ml R$ 	- R$ 	- 

12 300 UND Limpa cerâmica R$ 	- R$ 	- 
13 400 UND Limpa vidro de 500 ml R$ 	- R$ 	- 
14 300 UND Lustra movéis 200 ml R$ 	- R$ 	- 

15 100 CX 
Sabão 
unidad es 

em barra 500gr com 20 
R$ 	- R$ 	- 

16 200 CX Sabã
ades
o em pó 500gr com 24 

unid R$ 	- R$ 	- 

17 600 UND MULTIUSO 500ML R$ 	- R$ 	- 
VALOR TOTAL 

LOTE 06- 	351SNCIA SOCIAL 

Item Qtdd Und. Ma Descrioão técnica' Valor 
do materla Valor total 

600 Und. Balde plástico reciclado para 
água de 100 litros R$ 	- R$ 	- 

2 1000 Unid Balde plástico reciclado para 
água de 15 litros R$ 	- R$ 	- 

3 800 Und. Balde plástico reciclado para 
água de 50 litros R$ 	- R$ 	- 

4 2000 Unid Cesto para lixo telado 8 litros R$ 	- R$ 	- 

5 5000 Unid Copos descartáveis 200 ml Cl 
100 unidades  R$ 	- R$ 	- 

6 5000 Unid Copos descartáveis 250 ml Cl 
100 unidades -  R$ 	- R$ 

7 10000 Unid Copos descartáveis 50 ml c/ 100 
unidades R$ 	- R$ 	- 
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200 UND Escova sanitária com suporte R$ R$ 	- 

9 1000 UND Esponja duplaface R$ R$ 	- 

10 1500 UND Flanela 38X58 CM R$ 	- R$ 	- 

11 1000 UND 
Luva 	doméstica 	látex 	cano 
médio R$ 	- R$ 	- 

12 300 Unid PA doméstica para lixo com cabo 
longo 

R$ R$ 	- 

13 2000 Unid Pano de chão branco R$ 	- R$ 	- 
14 1800 UND Pano de prato R$ 	- R$ 	- 
15 600 UND Papel toalha c/2 rolos R$ 	- R$ 	- 

16 400 UND Rodo duplo cabo de madeira-
40cmx 120cm R$ 	- R$ 	- 

17 6000 UND Saco para lixo 100 Lts COMUM R$ 	- R$ 	- 

18 6000 UND 
Saco para lixo 100 Lts 
REFORÇADO R$ R$ 	- 

19 6000 UNO Saco para Lixo 200 Lts COMUM R$ R$ 	- 

20 6000 UND 
Saco 	para 
REFORÇADO Lixo 
	200 	Lts 

R$ 	- R$ 	- 

21 6000 UND Saco para lixo 30 Lts R$ 	- R$ 	- 
22 6000 UND Saco para lixo 50 Lts R$ 	- R$ 	- 
27 500 UND Vassoura tipo piagava R$ 	- R$ 	- 
28 500 UND Vassoura pêlo sintético R$ 	- R$ 	- 

VALOR TOTAL DQt.OTE 06 RS 

LOTE OT ,EDUCAÇÃO 

ITEM Qtdd UM DESCRIÇÃO  0 ALOR 
OTAL 

1 800 CX Agua Sanitária 1 litro c/ 12 und R$ 	- R$ 	- 
2 500 Unid 

ade 
Alcool gel com embalagem 500 
ml R$ 	- R$ 	_ 

3 500 FD LA de ago a/ 14 und R$ 	- R$ 	- 
4 290 CX Desinfetante 1 litro c/ 12 und R$ 	- R$ 	- 
5 200 CX Det

und
ergente (p/ louça) 500 ml c/ 

2  4 R$ 	- R$ 	- 
6 1.000 UN Esponja dupla face R$ 	- R$ 	- 
7 60 UN Limpa vidros 500 ml R$ 	- R$ 	- 
8 200 CX Sabão barra 500g c/ 20 und R$ 	- R$ 	- 
9  300 PCT Fosforos R$ 	- R$ 	- 

10  280 CX Sabão em pó 5009 c/ 24 und R$ 	- R$ 	- 
11 30 Cx Cera Liquida incolor(12 

unidades) R$ 	- R$ 	- 
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12 200 Cx Gel Pinho limpeza pesada com 
12 unidades(embalagem 1 lit) 

R$ 	- R$ 	- 

13 60 UN Aromatizadopr de ar 400 ml R$ 	- R$ 	- 

14 120 Cx 
Limpa aluminio-embalagem de 
500 ml(com 12 unidades 

R$ R$ 	- 

15 60 
Unid 
ade 

Inseticida R$ R$ 	- 

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$ 	- 

LOTE 	uteao 

ITEM Qtdd UND DESCRIÇÃO It ToVALTALOR 

1 120 UN 
Balde Plástico Reciclado p/ Agua 
de 15 litros 

R$ 	- 

2 200 UN Cesto p/ lixo telado 8 litros R$ 	- R$ 	- 

3 300 UN Rodo cabo de madeira 
40cmx120cm 

R$ 	- R$ 	- 

4 600 
Unid 
ade 

Vassoura de palha 	- R$ 	- R$ 	- 

120 
Unid 
ade 

Lixeira Plastica com pedal 20 
litros 

R$ 	- R$ 	- 

6 160 UN Vassoura de pelo sintético R$ 	- 
7 300 UN Vassoura de placava R$ 	- R$ 	- 

8 100 
Unid 
ade 

Pá para lixo(media, com cabo 
lon.o 

R$ 	- R$ 	- 

9 600 Pct Saco para loco 100 L pacote com 
100 unidades. 

R$ 	- R$ 	- 

10 500 Pct Saco para lixo 50 L pacote com 
100 unidades. 

R$ 	- 

11 500 Pct 
-r Saco para lixo 20 L pacote com 

100 unidades. 
R$ 	- 

80 UN Vassoura de vaso sanitário cabo 
de madeira 	 ! 

R$ 	- 

VALOR TOTAL DO LOTE 08 -  

LOTE 	- EDUCAÇÃO 

ITEM Qtdd UND DESCRIÇÃO MARCA 'V i 	, _ VALOR 
TOTAL 

1 480 PCT Guardanapo 18cm x 19,5 para 
mesa c/ 50 und  R$ 	- R$ 	- 

2  PPRPIITtJRA fl MUNICIPALwocoes 
4らnp4ado ,ca aI”マ・／  

L. 	PREINIITUR• Se MUNICIPAL 

oçoes 
qouse4adv Fara a in2oil 

Rua Itilz n' 148 8, Centro, Po9es-Ba ー  FONE/FAx (77) 3431-5820 Rua !Wiz. n` 145 B, Centro, Routes-Eta - FONE/FAX (77) 3431-5820 



I PAGAMENTO EM ATE 30 (TRINTA) 
DIAS AP6S A ENTREGA DO LOTE 
SOLICITADO. 

I PAGAMENTO EM ATE 30 (TRINTA) 
DIAS APÓS A ENTREGA DO LOTE 
SOLICITADO. 
ENTREGA IMEDIATA CONFORME 
SOLICITACAO DA CONTRATANTE. 
ENTREGA IMEDIATA CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

2 2.000 FD Papel higiênico de boa qualidade 
branco (30m) 16x4 

R$ 	- R$ 	- 

3 500 
Unid 
ade Sabonete liquido de 500 ml R$ 	- R$ 	- 

4 300 
Unid 
ade 

Sabonete barra de 90g R$ 	- R$ 	- 

5 300 PCT 
Copos descartáveis 50 ml c./ 100 
und 

R$ 	- R$ 	- 

6 80 CX 
Copos descartáveis 200 ml c/ 25 
pcts de 100 Und 

R$ 	- R$ 	- 

7 300 UN Flanela (tamanho grande) R$ 	- R$ 	- 

100 FD Pano de prato com 24 und R$ 	- R$ 	- 

9 600 UN Pano de chão branco - R$ 	- 

10 100 PCT 
Touca Sanfonada elastica em 
TNT C/100 und 

R$ 	- R$ 	- 

12 100 Cx 
Luva de Vinil Descartavel Com 
Amido Transparente 50 und 

R$ 	- R$ 	- 

13 300 Pct 
Saquinho de papel para pipoca 
13cm de altura e 7,5cm e 13cm 
de Ian ura 

R$ 	- R$ 	- 

14 300 Pct 
Saco para Cachorro Quente 
plástico - 20 x 12 cm - 50 
unidades 

R$ 	- R$ 	- 

15 600 Und 
Toalha para banho Tamanho: 
67cm x135cm 

R$ 	- R$ 	- 

16 2000. Und Creme dental Infantil com fluor R$ 	- R$ 	- 
17 2.000 Und Escova dental infantil macia R$ 	- R$ 	- 

18 200 Und 
Shampoo embalagem com 5 
litros R$ 	- R$ 	- 

19 200 Und Condicionador embalagem com 
5 litros R$ 	- R$ 	- 

20 200 Und Creme para pentear de 250 ML R$ 	- R$ 	- 

21 100 Pct Papel toalha interfolha 20,5x22, 
2 dobras branco R$ 	- R$ 	- 

VALOR TOTAL 

t PRtF!ITUA fl MUSICIAL?ooes 
4ン“"“山戸宣一電 d戸・・。ノ  

pisacifis. 

Çonriragolv par a a Fan 

Rua It白lia, n。  146 6, Centro, Po es-Ba - FONEIFAX (77) 3431-5820 Rua Italia, n° 14613, Centro, Roches-Eta - FONE/FAX (77) 3431-5820 



~ DIAS 
Carimbo e Assinatura 

de Po96es, de 2018 

I PRUIITUA fl MUNICIPAL?ooes Rua Itaha. no 146 B, Centro, Po96es-Ba - FONEIFAX (77) 3431-5820 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

1. OBSERVA9OES: 

1.1. QDE = Quantidade do item a ser disponibilizado para contrata9ao. 

1.2. VALOR UNITARIO = Valor unit自rio da unidade de medida - para efeito de 
faturamento dos servi9os efetivamente prestados 

1.3. VALOR DO LOTE = Valor global 6 o resultado da multiplica9白o do unit自rio x 
quantidade 

2. DECLARA9OES: 

2.1. Pre9o: Nos pre9os propostos encontram-se incluidos todos os tributos, 
encargos sociais, fretes e quaisquer outros 6 nus que porventura possam recair 
sobre os servios da presente licita9きo. 

2.2. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de 
abertura dos envelopes 

RAZO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA S 

● 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO II 

Modalidade de Licita o 
PREGAO PRESENCIAL 

N" mero 
05312018 

  

MODELO DE PROCURA9AO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO 
CERTAME 

Atrav自s do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a) 
	  (nacionalidade, estado civil, profiss白o), portador do 
Registro de Identidade no 	, expedido pela 	, devidamente inscrito no Cadastro 
de Pessoas Fisicas do Ministrio da Fazenda, sob o no 	, residente 自  rua 
	 1 no 	 como nosso mandat白rio, a quem outorgamos 
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitat6rio indicado 
acima, conferindo-lhe poderes para 

(apresentar proposta de pre9os) formular ofertas e ances, interpor recursos e desistir deles, 
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pre9os e demais condi96es, confessar, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quita9白o e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame etc) 

Po96es 	de 

 

de 2018 

  

RAZAO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

L 	PfttflflURA fl MUNICIPAL 

Rua ItIa, n4 146 B, centro, Po96es-Ba - FONE/EM (77) 3431-5820 

  



Modalidade de Licita9o 
PREGAO PRESENCIAL 

N mero 
053/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO川  

MODELO DE DECLARAいO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO A S 
EXIGENCIAS DE HABILITA9AO 

Declaramos sob as penas da lei 8.666/93, especialmente em face do quanto 
disposto neste edital, o pleno conhecimento e atendimento 白  s exig6ncias de habilita9白o, 
cientes das san96es factiveis de serem aplicadas 

Po96es 	de 

 

de 2018 

  

RAZO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

tO Tufta fl MU4ICAt?ooes 
タ“”口・“""’声・・ノ  

Rua ItIIa, i'。 1 46 B. Centro, Po96es-Sa- FONE/FAX (77) 3431-5820 



Modalidade de Licita"o 
PREGAO PRESENCIAL 

Nmero 
053/2018 

麹  

ゼニゴ 

巨臼  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARA9AO DE PROTE9AO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso 
XXXIII do art. 7o da Constituiao Federal, para os fins do disposto no inciso V do 
art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que n白o empregamos menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

(x ) nem menor de 16 anos, salvo na condi 白o de aprendiz, a partir de 14 
anos 

Po96es, 

   

de2018 

    

RAZO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

Rua It自lia, no 146 B, Centro, Po96es-Ba - FONE/FAX (71) 3431-5820 



Empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ no. xx.xxx.xxx/xxxx・xx, com sede na Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no xxx, xxxxxxxxxxxxx, CEP: xxxxx-xxx, xxxxxs ・  BA, telefone 
(xx)xxxxxxx, fax (xx) xxxx・xxxx, representada por seu procurador, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado em XXXXXXXXXXX - BA, RG n. xx.xxx.xxx-x 
SSP-BA, CPF xxx.xxx.xxx・xx 

Item XXX: XXXX UNI DescriC白o dos itens 

  

Valor unitrio registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

冒  

ANEXO V 

PREGAO PRESENCIAL No 053/2018 

MINUTA ・  ATA DE REGISTRO DE PRE9OS 

Aos XX dias do m6s de XX de 2018, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito pロblico, com sede na situado na 
Rua It自lia, no 146 B, Centro, Po96es-Ba -FONEIFAX (77) 3431-5820, inscrito no CNPJ sob 
n.0 14.242.200/0001-65, neste ato reDresentado pelo lIm.o Leandro Araio Mascarenhas. 
i-'reieito Municipal, com /kUtb/kU U/kb bヒUNt IAN/kb MUNIUIVAIb, responsaveis pelo 
PREGAO PRESENCIAL N。  053/201 8, e de outro lado, a empresa adjudicat自ria nos itens 
abaixo, homologada em xx/xx/201 8, doravante denominada FORNECEDOR, com base na 
Lei Federal n。  8.666/93 e suas altera96es, t白m entre si, justo e aven9ado a presente ata 
que, quando publicada, ter efeito de Compromisso de fornecimento, observada as 
condi6es estabelecidas no Ato Convocat6rio e consoante as cl白usulas que se seguem 

I -DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) 
nesta PREFEITURA, observada a ordem de classifica9ao, os pre9os do(s) fornecedor(es) 
registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso do Registro de Pre9os 
para o fornecimento de material de limpeza e descart白veis em atendimento a todas as 
Secretarias deste Municipio, nas condi"es estabelecidas no ato convocat6rio 

2 ・  DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) 
registrado(s) ser白  formalizado pela Prefeitura mediante emiss白o de autoriza9白o de 
fornecimento, observadas as disposi96es contidas no Edital do Preg白o Presencial n。  
053/2018 

2.1 - O compromisso de entrega s6 estar自  caracterizado mediante Autoriza9ao de 
Fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Pre9os e Edital de Preg白o Presencial n。  
053/2016 

2.2 - o(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) 
obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro 
de Pre9os 
2.3 - O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execu"o do objeto, em 
compatibilidade com as obriga96es por eles assumidas todas as condi96es de habilita"o e 
qualifica9白o exigida na Licita9o 

E PRIF(ITURA fl MUHICIflLgoe 	、  
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Rua Itlia, n。  148 B, centro, Po6es-Ba - FONEIFPX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Par白grafoo nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(As) e/ou 
fatura(s) 
1. Prova de regularidade junto' Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto' Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da 

Uniao e Tributos Federais, junto ao INSS; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

3 -DO CONTROLE DOS PRE9OS REGISTRADOS: A Prefeitura adotar白  a prtica de todos 
os atos necess白rios ao controle e administra"o da presente Ata. 

4 -DOS PRE9OS: A qualquer tempo, o pre9o registrado poder ser revisto em decorrncia 
de eventual redu9白o 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 pre9os registrados, a 
PREFEITURA poder cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para 
oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudica9昏o para esse fim 

4.2 - Durante o periodo de validade da Ata de Registro de Pre9os, os pre9os n白o sero 
reajustados, ressalvada a superveni白ncia de normas federais aplic自veisa esp白cie 

5 -DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRE9OS: A presente Ata ter白  validade de 
12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura, conforme art. 15, da Lei n。  
8.666/93 

6 -DA DIVULGA9AO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: A publica9白o resumida deste 
Ata de Registro de PreCos na Imprensa Oficial do Municipio, Que 白  condic白o indisoens白vel 
para sua eTicacia, sera proviaenciaaa pelo orgao (5erenciador ate o quinto dia til do mes 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

7 -DO FORO: O Foro para dirimir quest6es relativas ao presente compromisso de presta9白o 
de servios ser白  o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, com prejuizo a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trs) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presen9a das duas 
testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que tamb白m o subscrevem. 

PREFEITURA 

FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 

PPIPEITURA fl MUNICIPAL?ooes Rua ltka, n。  146 8, Centro, Poc6es-Ba - FONE/FAX (77) 3431-5820 

タ“,岬q・山戸ロ”J戸”ノ  

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

CPF: 

S 

Pび峯 fl MUNICIPAL 

ovearMda para o Q 

Rua Itlia, n。 146 B, Centro, Po6es-Ba - FONE/FAX (77) 3431-5820 



Modalidade de Licita o 
PREGAO PRESENCIAL 

N自  mero 
053/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Para fins do disposto no Edital Do Pregao Presencial n。  053/2018, declaro, sob as penas da 
lei, que a empresa 	  inscrita no CNPJ no 
	  cumpre os requisitos legais para a qualifica9ao como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, 
de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3。, estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n。  6.204, de 05.09.2007 

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das veda96es constantes do par白grafo 4。  do 
artigo 3。  da Lei Complementar n。  123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a 
regulariza9ao de eventuais defeitos ou restriゆes existentes na documenta"o exigida para 
efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame 

Po96es-BA 	de 	 de2018 

RAZAO SOCIAL 
CN PJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

I 	PUFIITURA fl MUNICIPAL

ニマ Rua Itlia. n。 1。 468, Centro, Po"es-Ba - FONE/FAX (77) 3431-5820pata a pot'S 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Carimbo e Assinatura 
DIAS 

 

1. OBSERVA9OES: 

1.1. QDE = Quantidade do item a ser disponibilizado para contrata9白o 

1.2. VALOR UNITARIO = Valor unit白rio da unidade de medida - para efeito de 
faturamento dos servi9os efetivamente prestados 

1.3. VALOR DO LOTE = Valor global 白  o Tesultado da multiplica9白o do unitario x 
quantidade 

2. DECLARACOES: 

2.1. Pre9o: Nos pre9os propostos encontram-se incluidos todos os tributos, 
encargos sociais, fretes e quaisquer outros 6 nus que porventura possam recair 
sobre os servios da presente licita9白o 

2.2. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de 
abertura dos envelopes 

Po96es 

 

de 

 

de 2018 

    

RAZAO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

t PIUIITURA fl MUHICPAL?ooes 
p”ー・山戸41a”・・。ノ  

Rua Itlia, n。  1468, Centro, Po96es-Ba - FONE)FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO II 

Modalidade de Licita o 
PREGAO PRESENCIAl 

N" mero 
05312018 

   

MODELO DE PROCURAいO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO 
CERTAME 

Atrav白s do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a) 
	  (nacionalidade, estado civil, profiss白o) portador do 
Registro de Identidade n。  	, expedido pela ..........devidamente inscrito no Cadastro 
de Pessoas Fisicas do Minist白rio da Fazenda, sob o n。  	, residente 白  rua 
	 1 no 	 como nosso mandat自rio, a auem outoraamos 
ampios poceres para praticar t000s os atos relativos ao procedimento licitat6rio indicado 
acima, conferindo-lhe poderes para 

(apresentar proposta de pre9os, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, 
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pre9os e demais condi96es, confessar, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quita9ao e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame etc) 

Po96es 	de 

 

de 2018 

  

RAZO SOCIAL 
C N PJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURa 

PPIEPEITURA6 MUNICIPAL1-ocoes 
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Rua it!】a, n4 146 B, Centro, Po es-Ba - FONE/EM (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO川  

MODELO DE DECLARAいO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO A S 
EXIGENCIAS DE HABILITA9AO 

    

Modalidade de Licita o 
PREGAO PRESENCIAL 

 

Nロmero 
053/2018 

    

Declaramos sob as penas da lei 8.666/93, especialmente em face do quanto 
disposto neste edital, o pleno conhecimento e atendimento 白  s exig白ncias de habilita9白o, 
cientes das san96es factiveis de serem aplicadas 

Po96es 	de 	 de 2018 

RAZAO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

E PRIFIITURA fl?oo黄  
414口月山戸口一“ ・声‘・ノ  

Rua Itlia, p。  !46 b, Centro, Po96es-Ba - FONEIF16J( (77) 3431-5820 

● 



Modalidade de Licitaio 
PREGAO PRESENCIAl 

Numero 
053/2018 

t PtEFEITURA fl MUNICIPAL?ooe 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARA9AO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso 
XXX川  do art. 7。  da Constitui9白o Federal, para os fins do disposto no inciso V do 
art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que n白o empregamos menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

(x ) nem menor de 16 anos, salvo na condi 白o de aprendiz, a partir de 14 
anos 

Po96es 

 

de 

 

de2018 

    

RAZAO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

Rua It自lia, n。  146 B, Centro, Po96es-Ba - FONE/FAX (77) 3431-5820 



Empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ no. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no xxx, xxxxxxxxxxxxx, CEP: xxxxx-xxx, xxxxxs - BA, telefone 
(xx)xxxxxxx, fax (xx) xxxx-xxxx, representada por seu procurador, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado em XX)OO(XXXXXX - BA, RG n. xx.xxx.xxx-x 
SSP-BA, CPF xxx.xxx.xxx・xx 

Item XXX・  XXXX UNI Descri 白o dos itens 

  

Valor unitrio registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA ヒ二亡コ

そ戸 
一＝ノ」  

ANEXO V 

PREGAO PRESENCIAL No 053/2018 

MINUTA ・  ATA DE REGISTRO DE PRECOS 

Aos XX dias do m6s de XX de 2018, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito publico, com sede na situado na 
Rua It白lia, n。  146 B, Centro, Po96es-Ba -FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrito no CNPJ sob 
fl.0 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.o Leandro Arajo Mascarenhas, 
Prefeito Municipal, com ADESAO DAS SECRETARAS MUNICIPAIS, respons白veis pelo 
PREGAO PRESENCIAL N。  053/2018, e de outro lado, a empresa adjudicat自ria nos itens 
abaixo, homologada em xx/xx/2018, doravante denominada FORNECEDOR, com base na 
Lei Federal n。  8.666/93 e suas altera96es, t6m entre si, justo e aven9ado a presente ata 
que, quando publicada, ter自  efeito de Compromisso de fornecimento, observada as 
condi96es estabelecidas no Ato Convocat6rio e consoante as clusulas que se seguem: 

I -DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) 
nesta PREFEITURA, observada a ordem de classifica9白o, os pre9os do(s) fornecedor(es) 
registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso do Registro de Pre9os 
para o fornecimento de material de limpeza e descart白veis em atendimento a todas as 
Secretarias deste Municipio, nas condi6es estabelecidas no ato convocat6rio 

2 ・  DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) 
registrado(s) ser自  formalizado pela Prefeitura mediante emiss百o de autoriza9白o de 
fornecimento, observadas as disposi6es contidas no Edital do Preg自o Presencial no 
053/2018 

2.1 - O compromisso de entrega s6 estar caracterizado mediante Autoriza9ao de 
Fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Pre9os e Edital de Preg白o Presencial n。  
053/2018 

2.2 - o(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) 
obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro 
de Pre9os 
2.3 - O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execu"o do objeto, em 
compatibilidade com as obriga96es por eles assumidas todas as condi96es de habilita9白o e 
qua晒ca9白o exigida na Licita9白o 
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053/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARA9AO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Para fins do disposto no Edital Do Preg白o Presencial no053/2018, declaro, sob as penas da 
lei, que a empresa 	  inscrita no CNPJ no 
	  cumpre os requisitos legais para a qualifica9ao como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, 
de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3。, estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto no6.204, de 05.09.2007 

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das veda96es constantes do pargrafo 4。  do 
artigo 3。  da Lei Complementar n。  123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a 
regulariza9白o de eventuais defeitos ou restri96es existentes na documenta'o exigida para 
efeito de regularidade fiscai, caso seja declarada vencedora do certame 

Po96es - BA., 	de 	 de2OlB 

RAZAO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL N。  053/2018 

ANEXO VII 

MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO 

にul 	, 	representante 	da 	empresa 
, CNPJ: 	  interessado em 

oarticioar no Processo Licitatrio. PREGAO PRESENCIAL n。. 053/2018. da PREFEITURA 
VU MUN1U1F-1U L)ヒ  I-'UりULb, ULULAKU, SOD as penas cia Lei, que, inexiste impeaimento 
legal contra esta empresa que impe9a de licitar ou contratar com a Administra9百o Publica. 

Po96es-BA., 	de 	  de2018. 

RAZAO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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歴二可 
発三  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL N。  05312018 
ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO 
DE PO96ES PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PO9OES, CO・OPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E DO 
CO-OPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
E 	 A 	 EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p自blico, CNPJ com sede na situado na Rua It白lia, n。  146 B, Centro, Po96es-Ba - FONE/FAX 
(77) 3431 -5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo 
llm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO-OPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE,I nscrito no CNPJ sob o n。 11,113,324/0001-52, com sede 
自 Rua Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado Dor Joroe Luis 
santos Lemos, secretario Municioal de Saude. e doCO-OPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o n。  15.364.2070001-12, 
com sede 白  Rua Maneca Moreira, n。  04, Bairro Centro, cidade de Po96es - Bahia, 
representado por Lais Santos Arajo Mascarenhas, Secret自ria Municipal de Assistncia 
Social, 	doravante 	denominado,CONTRATANTE, 	e 	a 	empresa 
	 , pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ no 

com 	 endere9o 	 comercial 
	  Bahia, representado neste ato por pelo o 
Sr. 	  brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da c白dula de identidade no 	  emitido pelo SSP/ 
inscrito no CPF sob o no 	 com endere9o na 
	 , aqui denominada CONTRATADA, com base na 
licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  053/2018, nas disposi"es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Fornecimento, mediante as cl自usulas e condi6es seguintes 

I・  CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de material de limpeza e descartveis 
em atendimento a todas as Secretarias deste Municipio, conforme descri96es da Ata de 
Registro de Pre9os no ...../2018 do Preg白o Presencial nc053/2018. 

§10 ー  A Contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, 
acr6scimos ou supress6es na aquisi9自o dos materiais objeto da presente licita9白o, de at 
25% (vinte e cinco por cento) do vaior inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei 
no 8.666/93 com suas ulteriores altera96es. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

§2。ー  A presente contrata9白o est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade 
Pregao Presencial n。 053/2018, com base no, do art. 11, da Lei no10.520/02 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO E ENTREGA 

2.1- A entrega ser白  parcelada semanal, conforme requisi9ao do setor de compras/tesouraria 
ou pela autoridade superior, autorizando o fornecimento; 

a) De 01 dia, a partir da solicita9ao da Contratante do lote, semanal para os itens 
pereciveis 

b) Os itens a serem entregues sero os mesmos que est白o no Termo de referncia e 
no termo de Aceita9白o Anexo IX 

c) Os produtos objeto deste Contrato ser白o fornecidos em embalagem adequada 

2.2 - O Regime de Execu9ao do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obedincia ao 
Edital do Preg白o Presencial N。  053/2018 e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri9ao, e a Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94 
2.3- A a9白o ou omiss百o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximiraa 

contratada de total responsabilidade na execu9白o do contrato 

§ し  nico - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com 
as altera96es da Lei 8.883/94 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser白  da data de sua assinatura at6 o dia 31 de dezembro de 2018, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante nao se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRE9O, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 	0 	Pre9o 	Total 	para 	a 	entrega 	do 	objeto 	ser白 	de 
R$ 	  resultante das quantidades constantes da 
proposta de Pre9os, objeto do Edital do Pregao Presencial N。. 053/2018 e da Ata de 
Registro de Pre9os n。 	/2018 

4.2 - O pagamento efetivar-se-白, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at白  
30 (trinta) dias, contados a partir da expedi9百o da nota fiscal e do recebimento das 
mercadorias, de acordo com as especificaゆes; 

§1。ー  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j自  estao inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e 
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel 
cumprimento deste instrumento 

§2。  - Quando houver erro de qualquer natureza ria emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento ser自  imediatamente devolvido para substitui 白o e/ou emiss白o de Nota 

PPUflITUkA6 MUNICIPAL?ooes Rua Itlia, n。  148 B. centro, Po96es-Ba 一  FONE/FAX (77) 3431-5820 

令“"4胃  t,t'M ・,・・・ノ  

  



● • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POO ES 
ESTADO DA BAHIA 

de Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser白  considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual 
de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

4.3- Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust白veis 4.3- Os Pregos ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

4.4 - Os pre9os constantes na proposta ou oramento podero sofrer revis6es objetivando 
manter o equilibrio econ6mico financeiro pela varia"o do custo da produ9白o - 
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto - at白  a data do faturamento de cada 
remessa, conforme determina o art.65, letra "d" da Lei Federal fl.0 8.666/93. 

4.4 - Os pregos constantes na proposta ou orgamento poderão sofrer revisões objetivando 
manter o equilibrio econ6mico financeiro pela variação do custo da produção - 
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto - até a data do faturamento de cada 
remessa, conforme determina o art.65, letra "d" da Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLAUSULA QUINTA ・  ORIGEM DOS RECURSOS CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correr自o por conta dos recursos da Dota9白o 
Orament白ria a seguir especificada 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

UNIDADES OR9AMENTARIAS: UNIDADES ORÇAMENTARIAS: 

03.06.01 - Secretaria Municipal de Educação 
03.06.02 - FUNDEB - Fundo Nac. De Desenv Da Educação Basica 
03.01.01 -Gabinete do Prefeito 
03.01 04- Divisão de esporte, cultura e lazer 
03.02.01 - Secretaria Municipal de ADM. E Planejamento. 
03.03.01 - Secretaria Municipal de Finanças 

UNIDADE 03.04.00 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Desenv. 
ORÇAMENTARIA 03.05.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos. 

03.08.01 - Sec. De Infra-Estrutura e Serv. Públicos. 
03.08.02 - Departamento de Transporte. 
03.09.01 - Secretaria de Saúde. 
03.09.02 - Fundo Municipal de Saúde. 
03.10.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social. 
03.10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social. 

2.032 - Manutenção da Secretaria De Educação 
2.037 - Manutenção dos Serv. Técnicos e ADM - Fundeb 40% 
2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 
2.034 - Manut. Dos serviços tecn. e admin. - cultura, desporto e lazer. 
2.014 - Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Públicos. 
2.011 - Manutenção da Secretaria de Administração 
2.018 - Administração de pessoal e encargos - Finanças 
2.087 - Gestão das ações do conselho tutelar. 
2.019- Manutenção da Sec. De Desen. E Expansão Econômica. 
2.020 - Manutenção do Setor de Meio Ambiente. 

ATIVIDADE / PROJETO 2.083- Manutenção da Secretaria de Transportes. 
2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde. 
1.071 -Construção, ampliação, reequip, e manutenção das unidades e 
postos de saúde. 
2.085.- Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 
2.024 - Gestão das Ações do Programa Saúde da família - PSF 
2.023 - Gestão das ações de assist. hosp. e ambul. Med. Complexidde. 
2.053 - Gestão das ações de vigilância. 
2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
2.008 - Ações serv. de proteção atend. integral a familia - PAIF/PBF 
2.012 - Ações serv. Prot. Atend. Es•ecial. A familia e indiv - PAIF/PFMC. 

2  I pRiptiTuas fl MUNICIPAL?ooes 
争ー口・‘,マ・・P‘・・ノ  

i 	•REFEITURA se MUNICIPAL oçoes 
Qopentaa: pen o ?oat,/ 

   

tia UIi', n。  146 B, Centro, Po6es・Ba - FONE/FAX (77) 3431-5820 ttra 	n' 146 B, Centro, Pop5es-Ba - FONE/FAX (77) 3431-5820 



2.017 - A96es do IGD SUAS 
2.074 - Manuten"o do centro de referncia 
2.092 - Gest白o das a9凸es do SCFV  
3390.30.00 - Material de consumo  ELEMENTO DE DESPESA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1. 1- A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE 
6.1.2 - A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons自vel por todas as obriga96es 
e compromissos contraidos com terceiros, para a execu9ao deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas, previdenci自rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a 
eles n白o se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de 
solidariedade; 

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos 
causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, 
imoericia ou imorudencia, na execuC含o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, nao excluindo ou reduzindo essa responsaDillaaae, a 
fiscaliza9白o ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 - - A CONTRATADA assumir白  a responsabilidade total pela execu9白o do contrato. 

8 1 5 - A CONTRATADA obriaa-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que e parte integrante d este uontrato. 

6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescisao administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.17一  A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 
condi96es de habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93. 
6.1.8 - comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
for9a maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias ロ  teis ap6s a verifica9白o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova9ao, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrncia, sob pena de nao serem considerados; 

6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

6.2 - Entregar os itens conforme termo de referncia e Ata de Registro de Pre9os; 

Par白grafo O nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s) 
a. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
c. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uni白o e 

Tributos Federais; 
d. Prova de regularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
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f. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho 

6.2 ・  DA CONTRATANTE: 

器誌器認票二姦篇 lecidona inte品轟濃器魯森 obriga96es financeiras 

6.2.2詔  fiscalizao do fornecimento ser白  por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada. 

6.2.3 - Poder a fiscaliza9白o ordenar a suspensao total ou parcial dos servi9os, caso nao 
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem 
prejuizo de outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas ser白o levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuzos dela advindos para a Administra,o Publica e a 
reincidencia na prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es 
administrativas previstas na Lei Federal n。  9.784/99 

7.1.1. Advert6ncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que nao acarretem 
prejuizos graves ao Municipio 

7.1.2. Constituem ilcitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal 
n．。8.666/93 e n.。  10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a 
prvia e ampla defesa em processo administrativo 

7.1.3・  A inexecu9白o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9ao do contrato, 
sujeitar白  o contratado 白  multa de mora, que ser白  graduada de acordo com a gravidade da 
infraC白o, obedecidos os sejuintes limites m自ximos: 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total 
da obriga9白o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na 
hip6tese de negar-se a efetuar o reforo da cau9白o dentro de 10 (dez) dias contados da 
data de sua convoca9ao; 

0,3% (tr6s d白cimos por cento) ao dia, at白  o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da 
parcela fixa inicial; 

0,7% (sete d'cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia 
subsequente ao trig6simo 

7.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra9白o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 

7.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser白  descontada da 
garantia do contratado faltoso 
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7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a 
contratada responder自  pela sua diferen9a, que ser白  descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra9きo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 

7.1.3.4. Nao tendo sido prestada garantia, 白  Administra"o se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta 

7.1.3.5. As multas previstas neste item n'o t6m carater compensat6rio e o seu pagamento 
n白o eximir自  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infra96es cometidas 

7.1.4. Serao punidos com a pena de suspens白o tempor白ria do direito de cadastrar e licitar 
e impedimento de contratar com a Administra9ao os que incorrerem nos ilicitos previstos 
nas disposi96es legais citadas 

7.1.5. Serao punidos com a pena de declara9ao de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9ao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
puni9自o ou at白  que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para 
aplicar 	 a 
puni9白o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

8.1. ー  A rescisao poder自  ser 
8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua resciso 
imediata, com as consequ6ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo 
os motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.0 8.666/93 e suas 
posteriores altera96es, sem prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 

8.3 - A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste 
contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administra9ao Publica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e suas altera96es. 

8.4. ー  Podera ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante pr白vio aviso 白  empresa contratada, com antecedencia 
minima de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a 
contratada n白o tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9ao do 
CONTRATO at白  a data da rescis白o 

8.5 - Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber自  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, 
contados da intima9自o do ato 

8.6 ・  Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou 
da legisla9ao especifica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

CLAUSULA NONA ・  CONDIOES GERAIS 

9.1 - Ser言o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, 
planos estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, 
referente ao objeto executado por ela; 

9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9o 
deste Contrato, quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra9o, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 

9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9o, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 

a 	94 T N,o Ser白  permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- 
ー 	「ogar este しontrato; 

9.5 - Este contrato 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d自vida em casos 
omissos 

CLAUSULA DECIMA - COBRANCA JUDICIAL 

10.1 - As importancias devidas pela Contratada ser百o cobradas atrav白s de processo de 
execu9含o, constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a 
direta, mediante reten9ao ou compensa"o de crditos, sempre que possivel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer自  sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do 
presente Contrato 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e 
achado conforme 

Po96es/Bahia, 	de 	  de 2018 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal - Contratante 

Lais Santos Arajo Mascarenhas 
Secret自ria Municipal de Assistncia Social ー  Contratante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

、 三子  

Jorge Luis Santos Lemos 
Secret自rio Municipal de Sa自de - Contratante 

Yuri Meira Magalh言es 
Secret白rio Municipal de Educa9白o - Contratante 

Empresa Contratada 

● Testemunhas 

CPF  CPF 

● 
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Data de 
Recebimento 

Resultado da 
an白lise 

ESPECIFICACAO Marca LOTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL No 05312018 
ANEXO IX 

TERMO DE ACEITACAO 

O Setor de Compras, ou a Nutricionista deste Municipio, vem dentro do prazo regulamentar, 
atestar, ap6s efetivar as an白lises dos produtos abaixo relacionados. aui os meimos foram 
aprovaaos, emitinao, assim, este TERMO DE ACEITACAO. E estes serao os mesma a 
serem entregues. Observando que a an自lise ser白  pelo lote. 

Nome 	 da 	 Empresa 

Po96es 	de 	de2OlS 

Setor de Compras 
Ou Nutricionista do Municipio 
Apresentar numero da portaria 

Obs.: Esta declara9ao dever ser entregue o mais rpido possiveI para a celendade de futura homologa,o e 
confec9目o do contrato se assim em consonanc'a com a adrninis【ra'o Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL No 053/2018 

ANEXO X 

MODELO DE DECLARAいO QUE NAO POSSUA SERVIDOR POBLICO NO QUADRO 
DE SOCIO DA EMPRESA LICITANTE 

Declaramos, sob as penas da lei, que n白o possuem servidores publicos federais, estaduais 
ou Municipais e nem ainda da esfera judici白ria ou Legislativa em nosso quadro de s6cio, 
dirigente, gerentes e respons自veis t白cnicos e que os mesmos est白o aptos a participar desta 
licita9白o, atendendo ao disposto no inciso Ill do art. 9o da Lei Federal 8.666/93. 

 

de 

 

de 2018 

    

Raz白o Social: 
C N PJ 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL No053/2018 

ANEXO XI 

MODELO DE DECLARA9AO QUE NAO POSSUA SERVIDOR POBLICO NO QUADRO 
DE SOCIO DA EMPRESA LICITANTE 

Declaramos, sob as penas da lei, que n白o possuem servidores p自blicos federais, estaduais 
ou Municipais e nem ainda da esfera judici白ria ou Legislativa em nosso quadro de s6cio, 
dirigente, gerentes e respons白veis t白cnicos e que os mesmos estao aptos a participar desta 
licita9白o, atendendo ao disposto no inciso Ill do art. 9。  da Lei Federal 8.666/93. 

 

de 

 

de 2018 

    

Raz巨o Social 
C N PJ 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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