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Licitações

Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04
PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO realizará licitações Data:
26/03/2020 às 8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 808068. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 006/2020 –
Objeto: Seleção de propostas destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual de materiais de expedientes e
didáticos, para manutenção das ações e serviços das diversas secretarias do Município de Elísio Medrado -BA, na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.
O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br e no www.licitacoese.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com Elísio Medrado, 13/03/2020. Chirlene
Pessoa Silva Andrade - Pregoeira/Presidente.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2020-SRP
PREÂMBULO DO EDITAL
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei
Complementar n.º 123, 14/12/2006, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, Decreto nº 7.507, de
27/06/2011, e alterações pertinentes Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014 e Decreto
Municipal 091/2013 de 25/02/1913, Decreto Municipal 017/2020 de 16/01/2020.
II. ENTIDADE PROMOTORA/ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal de Administração; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de
Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Obra e
Serviços Públicos
III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
Pregão Eletrônico Nº 006/2020-SRP
049, 03 DE MARÇO DE 2020
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Global Por Item
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VII. FORMA DE FORNECIMENTO
Menor Preço Global Por Item
Parcelada
VI. OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas destinadas a aquisição parcelada,
futura e eventual de materiais de expedientes e didáticos, para manutenção das ações e
serviços das diversas secretarias do Município de Elísio Medrado -BA, na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e
seus Anexos.
VII. DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO,
DATA: 26/03/2020
HORÁRIO: 08H30min (Horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
Local para Pesquisa do Edital e Anexos: www.elisiomedrado.ba.io.org.br (Acesso à
Informação)
VIII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do MUNICÍPIO DE ELÍSIO
MEDRADO, consignadas nas Dotações informadas por oportunidade da Contratação. O
Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014 e Decreto Municipal 091/2013 de 25/02/1913,
Decreto Municipal 017/2020 de 16/01/2020 “na licitação para registro de preços não é
necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do
contrato ou outro instrumento hábil”.
IX. LOCAL DA EXECUÇÃO
O Fornecimento deverá ser realizado no Endereço indicado na Autorização de Fornecimento,
conforme consta especificado no Edital e Anexos.
X. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
XI. VALOR DO EDITAL
12 (doze) meses
Gratuito.
XII - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pela Pregoeira e
sua equipe de apoio, diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min,
no Setor de Licitações, Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro Elísio Medrado - Bahia,
Prédio da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, Bahia, pelo e-mail: licitaelisio@gmail.com
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: Chirlene Pessoa Silva Andrade.
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria nº.011, de 08 de janeiro de 2020
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, torna público, para conhecimento
dos interessados, que na data, horário e local acima indicados, fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, com
julgamento, com vistas na aquisição parcelada, futura e eventual de materiais de
expedientes e didáticos, para manutenção das ações e serviços das diversas
secretarias do Município de Elísio Medrado -BA, na modalidade Pregão Eletrônico, de
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus elementos constitutivos,
observando os preceitos do direito público, em especial às disposições contidas na Lei
Federal nº. 10.520/02, e suas respectivas alterações no Decreto Municipal nº 330, de
09/09/2014 e Decreto Municipal 091/2013 de 25/02/1913, Decreto Municipal 017/2020
de 16/01/2020, Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada
pela Lei Complementar Federal nº 147/2014 e subsidiariamente, aos dispositivos da Lei
Federal nº. 8.666/93, incluindo a legislação pertinente e complementar.
DATA 26/03/2020
HORÁRIO: 08h30min
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
Local para Pesquisa do Edital e Anexos: www.elisiomedrado.ba.io.org.br (Acesso à
Informação)
I – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta Licitação a Seleção das melhores Propostas de Preço para
Registro, com limite máximo de valor, visando a aquisição parcelada, futura e
eventual de materiais de expedientes e didáticos, para manutenção das ações e
serviços das diversas secretarias do Município de Elísio Medrado -BA, de acordo com
as especificações e quantitativo constantes do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital,
com fornecimento realizado a partir do requerimento da Secretaria Municipal de
Administração.
1.2. O bem licitado deverá ser entregue de forma única, conforme demanda da Secretaria
Municipal de xxxx, cujo prazo de entrega não deverá ultrapassar 07 (sete) dias uteis a
partir da solicitação do CONTRATANTE da solicitação do Setor de Compras da Unidade.
1.3. As empresas interessadas poderão participar da Licitação concorrendo ao item,
dentre os especificados no Anexo I a este instrumento convocatório.
1.4. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no
Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio
www.licitacoes-e.com.br.
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2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
2.4.1.Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão.
2.4.2.Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem
autorização específica dos sócios para contratar com a Administração objeto diverso do
previsto no contrato social ou estatuto;
2.4.3.A autorização assemblear deverá observar as regras de convocação e de quórum para
instauração e deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade.
Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o
documento equivalente.
2.4.4.Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com
pessoal, previstos na Lei Complementar nº. 101/00;
2.4.5.Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
2.4.6.Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração
Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
2.4.7.Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V
da Lei nº 9.605/98;
2.4.8.Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
2.4.9.Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação
judicial ou extrajudicial;
2.4.10.Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores ;
2.4.11.Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei
nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);
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2.4.12. empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor do órgão contratante
(TCU - Acórdão 1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler,
24.4.2013).
2.5. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei
nº 8.666/93.
2.6. Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção “DA REABERTURA
DA SESSÃO PÚBLICA”, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo
próprio disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a
esta possibilidade a ausência de manifestação neste momento.
2.7. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
III – DA REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
3.1. A licitação a qual este Termo está vinculado tem como regência as seguintes
legislações: Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de
21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, Decreto Municipal nº 330, de
09/09/2014, Decreto Municipal 091/2013 de 25/2/1913 Decreto nº 5.450, de
31/05/2005, Decreto nº 7.507, de 27/06/2011Acórdão nº 1146/2011-GP/TCU.

SEÇÃO IV – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS
4.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparados, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os
seus arts. 42 a 49.
4.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP darse-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
4.3. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a
R$ 3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do
art. 3º, § 4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o
mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.
4.4.O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar
nº 123/06, às ME/EPP.
4.5.A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06
independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário
simplificado.
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4.6. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo
citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da referida Lei Complementar.
4.7. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada
a pregoeira até a data e horário marcados para abertura da sessão.
4.8.A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao
tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
4.9.A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só
deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de
conluio ou fraude no procedimento.
SEÇÃO V – DA HABILITAÇÃO
5.1.Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
5.2.Habilitação Jurídica;
5.3.Qualificação econômico-financeira;
5.4.Regularidade fiscal e trabalhista;
5.5.Qualificação técnica e
5.6. Documentação complementar.
5.1. Documentos relativos à habilitação jurídica:
5.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
5.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
5.2.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
5.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.2.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se
houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os
aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitação.
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OBSERVAÇÕES:
x
x
x
x

Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser
apresentada juntamente com o ato constitutivo, estatuto ou contrato social;
Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que
registrada e contendo todas as cláusulas legalmente exigidas;
Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão
ser apresentadas pelo licitante.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento,
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
5.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à
data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade;
5.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de
outro indicador que o venha substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3 - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
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4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
5.4. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
5.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
5.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
5.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante;
5.4.4. Prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do
licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão
Negativa da Dívida Ativa da União (ou positiva com efeitos de negativa), abrangendo
inclusive as contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº.
1.751, de 02/10/2014;
5.4.4.1. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
5.4.4.2. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
(www.tst.gov.br/certidao);
5.4.4.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá
comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
5.4.4.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão
expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos
últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.
5.4.4.6. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
5.4.4.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME/EPP,
será assegurado o prazo de 05 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
5.4.4.8. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a
abertura da fase recursal;
5.4.4.9. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos

7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PBBWQO2U+UF5O1RUQAETMW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
13 de Março de 2020
10 - Ano - Nº 2150

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
5.4.

Documentos relativos à Qualificação Técnica:

a) Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação;
5.6. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
5.6.1. Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
5.6.2. Que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº
9.854/99;
5.6.3. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
5.6.4. O enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado,
nos termos da Lei Complementar nº 123/06.
5.6.5. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar
prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
5.6.6. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
5.6.7. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35
da Lei nº 10.522/02.
5.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
5.7.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão
sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa
física;
5.7.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
5.7.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
5.7.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório
ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, lotado na Secretaria
Municipal de Finanças, designado para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeira ou
Membro da Equipe de Apoio.
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5.8. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será
declarado habilitado.
SEÇÃO VI – DO CREDENCIAMENTO
6.1.O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no
sítio www.licitacoes-e.com.br.
6.2.O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
6.3.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações
inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
6.4.
O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de Elísio Medrado
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
6.5.
A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Elísio Medrado
6.6.A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
SEÇÃO VII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
7. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar, por meio do sistema, o ato convocatório do pregão.
7.1.Caberá a pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas.
7.2.Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para realização do certame.
7.3.Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a
pregoeira até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.
7.4.As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
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7.5.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão
autuados no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
SEÇÃO VIII – DA PROPOSTA
8. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
hora marcadas para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
8.1.
O licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta
de preços de forma detalhada, descrevendo o produto ofertado, indicando a marca,
modelo, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável,
bem como os valores unitários e o total, sob pena de desclassificação de sua proposta.
8.2.
É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens definidos no
Anexo I deste Edital.
8.3.
Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos
na proposta apresentada.
8.4.
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
8.5.
Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
8.6.
Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da
proposta.
8.7.
Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
8.8. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO IX – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br
9.1.A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
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SEÇÃO X – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.

A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua
amostra rejeitada, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou,
ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
10.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.
10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
10.3. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação e observadas as
regras de desempate da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado
tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
10.4.O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser
recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
10.5. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguirse-á, normalmente, nos termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUNO PORTE E EQUIPARADOS”;
10.6. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUNO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo
direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista na
Seção “DA NEGOCIAÇÃO”;
10.7. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo
prazo recursal, nos termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente,
com as demais fases previstas neste Edital.
10.8.A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
10.9.A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
SEÇÃO XI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
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11.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
11.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarão da fase de lance.
SEÇÃO XII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
12.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
12.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado.
12.3. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, a
Pregoeira poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado
da contratação, a ser admitido como variação entre um lance e outro.
12.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais
lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar pelo sistema.
12.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado no sistema.
12.6. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
12.7. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não
lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
12.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
12.9. A pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a
realização de eventual diligência.
12.10. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e
local onde será dado prosseguimento à sessão pública.
SEÇÃO XIII – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
13.
Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
13.1.No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.
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SEÇÃO XIV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
14.
Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa
verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as
seguintes providências:
14.1.A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser
convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob
pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
14.2.A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e
atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto
licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
14.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem
anterior, serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados
empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
14.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance
mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
14.5. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da
negociação prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”.
14.6.MNão serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.
14.7. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de
empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).
14.8. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
SEÇÃO XV – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
15.
Se depois de realizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como
critério de desempate, será assegurada preferência:
15.1. Sucessivamente, aos bens:
15.2. Produzidos no País;
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15.3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
15.4. Produzidos ou prestados por empresas que invistam
desenvolvimento de tecnologia no País.

em

pesquisa

e no

15.6. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso
entre as hipóteses previstas nos itens 15, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer
outro processo.
15.7. Para fins de desempate, o Pregoeiro deverá seguir, também, a cartilha de orientação
para os usuários do sistema do Banco do Brasil (a qual está disponível no site
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp).
SEÇÃO XVI - DA NEGOCIAÇÃO
16.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das
previstas neste Edital.
16.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
SEÇÃO XVII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
17.
Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de
possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para
a contratação.
17.1.

O critério de julgamento será o de Menor Preço Global Por Item.

17.2. Será desclassificada a proposta final que:
17.2.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
17.2.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de
Referência;
17.2.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
17.2.2. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
17.3. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
17.4. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da
remuneração.
17.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado para orientar sua decisão. Caso o Órgão não
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possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico,
poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.
17.6. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim
prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
17.7. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindolhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
17.8. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
17.9. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
17.10. Não serão aceitos nenhum preço unitário ou global, superiores ao médio estimado
pela Administração, constante no respectivo edital.

SEÇÃO XVIII – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
18.
Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às
especificações do produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição
prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
18.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art.
12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
18.2. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o
licitante inabilitado.
18.3. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de
efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá
consultar
o
Portal
da
Transparência
do
Governo
Federal
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(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo –
Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores
das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido
como condição para esse benefício.
18.4. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal,
o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a
consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
18.5. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará
do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem
sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
18.6. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na
forma prevista na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
18.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das causas
referidas no ato de inabilitação.
SEÇÃO XIX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
19.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no Sistema Eletrônico de Licitações do
Banco do Brasil, inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser
enviados via e-mail: licitaelisio@gmail.com , no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contados da solicitação do Pregoeiro.
19.1.A proposta comercial deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
b) Número do processo e do pregão;
c) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa
conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
19.2.A proposta, os documentos e os anexos remetidos por e-mail deverão ser
encaminhados no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro, ao
Setor de Licitações, Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro Elísio Medrado - Bahia,
Prédio Anexo da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, Bahia, em envelope fechado com
as seguintes informações: Setor De Licitações da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, o
número do fax, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
19.3. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de
Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo constante no Edital.
19.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
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19.5. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
SEÇÃO XX - DOS RECURSOS
20.1.Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer.
20.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes
interessados poderão solicitar a pregoeira o envio por meio eletrônico, preferencialmente,
ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão dos documentos de
habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer
outro documento dos autos.
20.
3.As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, no
prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar
contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.
20.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
20.5. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do
recurso.
20.6. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso será suspenso.
20.7. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
20.8. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
20.9. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
20.10. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
20.11. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
SEÇÃO XXI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.
Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
21.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante
vencedor.
21.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
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para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
SEÇÃO XXII– DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação,
procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.
22.2. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
22.3.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo
estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei
ou no presente instrumento convocatório.
22.4.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
22.5. Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar
os bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de
classificação baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que
deverá ser observada para fins de eventual contratação.
22.6. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantem
as mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas
durante toda a vigência da ata.
22.7. Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente ou em qualquer outra hipótese de
cancelamento do registro prevista no Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014, Decreto
Municipal 091/2013 de 25/02/1913 a Prefeitura Municipal poderá convocar o licitante
subsequente na ordem de classificação para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente.
22.8. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as
seguintes condições:
22.9. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens
com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
22.10. O registro a que se refere item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata.
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SEÇÃO XXIII – DA VIGÊNCIA DA ATA
23.1.A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
SEÇÃO XXIV – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
24.1.A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerão à disciplina do Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014, conforme previsto
na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
24.2.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.
SEÇÃO XXV – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
25.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de (a) instrumento contratual; b) nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014.
Decreto Municipal 091/2013 de 25/2/1913

25.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato, conforme for o caso, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de
Registro de Preços.
25.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
25.4. Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal, realizará
consulta da regularidade fiscal, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e
verificar a manutenção das condições de habilitação.
25.5. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante
o cadastro no prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
25.6. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
25.7. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do
valor total licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante.
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25.8. As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela
empresa contratada, com a descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos
valores.
25.9. A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela empresa
subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida neste Edital.
25.10. A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à
Administração ou a terceiros na execução do objeto subcontratado.
25.11. A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa
subcontratada, na hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das
sanções previstas no edital e seus anexos.
25.12. Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital.
25.13.A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
25.14. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante
da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo
dando ciência à Administração.
SEÇÃO XXVI– DA GARANTIA DO CONTRATO
26.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá
reter 5% (cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de
multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será
paga ao CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das
multas, indenizações e ressarcimentos.
SEÇÃO XXVII - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
27.1A contratação será formalizada através de contrato.
SEÇÃO XXVIII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
28. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses.
29. O prazo de vigência poderá ser reduzido ao prazo necessário para a entrega do bem,
recebimento e pagamento.
SEÇÃO XXIX – DO PREÇO
29.1. Durante a vigência de cada contrato, os preços são fixos e irreajustáveis.
SEÇÃO XXX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
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30.1. O contratado obriga-se a:
30.2. Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos
turnos e horários de expediente da Administração;
30.3.zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
30.4.comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
do contrato;
30.5.arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente
a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou
força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas após a sua ocorrência;
30.6.manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
30.7.providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
30.8.efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal,
relativas ao objeto do contrato;
30.9.adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se
obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
30.10.promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
30.11.executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as
especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
30.12.trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra
para execução completa e eficiente do transporte dos bens;
30.13.emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos
bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
SEÇÃO XXXI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
31.1.O MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO obriga-se a:
31.2.Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
31.3.fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
31.4. realizar o pagamento pela execução do contrato;
31.5.proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10
(dez) dias corridos da sua assinatura.
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SEÇÃO XXXII - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
32.
1.O prazo de entrega será de 07 (sete) dias úteis da solicitação do Setor de Compras
da Unidade.
32.2.Os bens deverão ser entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento, no
período 08h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h00.
32.3.O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente e acompanhado da
nota fiscal correspondente, devidamente preenchida.
SEÇÃO XXXIV - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
34.1.O objeto será recebido provisoriamente, para posterior verificação da conformidade do
material com as especificações do edital e seus anexos.
34.2.O recebimento definitivo ocorrerá em até 15 (quinze) dias, após a verificação e
aceitação da qualidade e quantidade do material recebido.
34.3.O recebimento será formalizado mediante recibo expedido pela Administração.
34.4.A Administração rejeitará os bens fornecidos em desacordo com o edital e seus
anexos, através de termo circunstanciado, no qual deverá constar o motivo da não
aceitação do objeto.
34.5.Os bens que não atenderem às especificações deverão ser substituídos pelo
contratado no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de aplicação das sanções previstas
no edital e seus anexos.
SEÇÃO XXXV – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
35.1.O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
35.2.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do
contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
SEÇÃO XXXVI – DA GARANTIA DO PRODUTO
36.1.O produto deverá possuir prazo de garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.
36.2.Durante o prazo de garantia, o contratado obriga-se a substituir ou reparar, às suas
expensas, qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste
natural ou do incorreto manuseio do produto.
36.3.Incumbe ao contratado o ônus da prova da origem do defeito.
SEÇÃO XXXVII - DO PAGAMENTO
37.1.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.
37.2.É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de
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título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos
decorrentes.
37.3.O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
37.4.Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
37.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
37.6.Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria
da Receita Federal nº 1.234/12.
37.7.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
37.8.A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.
37.9.O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa,
com os recursos e meios que lhes são inerentes.
37.10.É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
37.11.Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SEÇÃO XXXVIII - DAS SANÇÕES
38.1.O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
38.1Advertência por escrito;
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38.1.2.Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de
30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
38.1.3.Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
38.1.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a 38.1.5.Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
38.1.6.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
38.1.7.A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
Advertência por escrito;
38.1.8.Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor do
contrato por ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento).
38.1.9.Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor do contrato;
38.1.10.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
38.1.11.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
38.2.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro
de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação
de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e
das demais cominações legais.
38.3.As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
38.4.Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
38.5. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
38.6.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
38.7.As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes
são inerentes.
38.8.A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente
devidos pela Administração.
38.9.A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Prefeita Municipal;
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38.10.As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de
Planejamento e Finanças.
SEÇÃO XXXIX - DA RESCISÃO DO CONTRATO
39.1.Constituem motivo para rescisão do contrato:
39.1.2.O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
39.1.3.O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
39.1.4.A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
39.1.5.O atraso injustificado no início do fornecimento;
39.1.6.A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
39.1.7.A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas neste edital e no contrato;
39.1.8.A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da
Administração, e autorização expressa no Edital ou contrato;
39.1.9.O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
39.2 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art.
67 da Lei nº 8.666/93;
39.3.A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
39.4.A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
39.5.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
39.6.Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
39.7.A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
39.8.A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
39.9.O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
39.10.A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução
do fornecimento, nos prazos contratuais;
39.11.A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
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39.12.Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
39.13.A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
SEÇÃO XL - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
40.A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.
40.A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
SEÇÃO L – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
50.1.A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o
procedimento quando eivado de vício insanável.
50.2.A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
50.3.A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.
50.4.A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência do ato anulado.
50.5.Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.
50.6.A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os
já produzidos.
50.7.A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
50.8.Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse
público ou aos demais interessados.
SEÇÃO XLI – POSSIBILIDADE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
51.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014, e
na Lei nº 8.666/93.
51.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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51.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
51.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.
51.5. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
SEÇÃO XLII - DO FORO
52.1.O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Elísio Medrado
Comarca de Nazaré, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
SEÇÃO XLIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
53.1.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.
53.2.As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança
da futura aquisição.
53.3.É facultada a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada
qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública.
53.4.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.
53.5.Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Elísio Medrado
SEÇÃO XLIV - DOS ANEXOS
54.1.Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
54.1.2.Termo de Referência - Anexo I;
54.1.3.Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II;
54.1.4.Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) - Anexo III;
54.1.5.Modelo de Procuração p/Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento
- Anexo IV;
54.1.4.Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação-Anexo V;
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54.1.5.Modelo de Declaração de Inexistência de Menor - Anexo VI;
54.1.6.Minuta do Contrato - Anexo VII;
54.1.7.Minuta da Ata de Registro de Preços - Anexo VIII;
54.1.8.Modelo de Proposta de Preços – Anexo IX.
54.1.9 Modelo de Planilha de Proposta de Preços – Anexo X
Elísio Medrado- BA, 12 de março de 2020
Chirlene Pessoa Silva Andrade
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Constitui objeto desta Licitação a Seleção das melhores Propostas de Preço para
Registro, com limite máximo de valor, visando à aquisição parcelada, futura e eventual
de materiais de expedientes e didáticos, para manutenção das ações e serviços das
diversas secretarias do Município de Elísio Medrado -BA, de acordo com as
especificações e quantitativos constantes do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.
1.2.

META FÍSICA

2.1. Os itens que se pretende obter registro de preço são os seguintes:
LOTE 01
VALORES
Nº

DESCRIÇÃO

APONTADOR LÁPIS,
MATERIAL METAL E
PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR,
TAMANHO MÉDIO,
1
QUANTIDADE FUROS
1,LÂMINA AÇO
INOXIDÁVEL, CX COM 12
UND
CX COM 12 UND (cores
preto , azul, vermelho).
PINCEL MARCADOR
PERMANENTE CD,
8
MATERIAL PLÁSTICO, TIPO
PONTA FELTRO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESCRITA FINA
LÁPIS CERA, MATERIAL
10 CERA PLÁSTICA, PCT COM
12 UND, CORES VARIADAS
LÁPIS PRETO, MATERIAL
CORPO MADEIRA DE
MANEJO SUSTENTÁVEL,
11 DUREZA CARGA B,
FORMATO CORPO
SEXTAVADO, MATERIAL
CARGA GRAFITE PRETO

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT

UND

VALOR
UNT

R$
4,53

VALOR
TOTAL

R$
602,49

15

15

3

100

133

CX

0

0

0

60

60

CX

10

0

20

300

330

PCT

R$
2,87

R$
947,10

5

5

4

10

24

CX

R$
31,95

R$
766,80

R$
R$
23,33 1.399,80
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Nº2, CX COM 100 UND

12

13

14

15

PINCEL QUADRO BRANCO
/ MAGNÉTICO, MATERIAL
PLÁSTICO, MATERIAL
PONTA FELTRO, TIPO
CARGA RECARREGÁVEL
(AZUL, PRETO, VERDE OU
VERMELHO)
LÁPIS DE COR, MATERIAL
MADEIRA, COR DIVERSAS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TAMANHO
GRANDE COM 12 CORES
BORRACHA APAGADORA
ESCRITA, MATERIAL
BORRACHA, COR BRANCA,
TIPO MACIA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TIPO
PONTEIRA, APLICAÇÃO
PARA LÁPIS, CX COM 50
UND
BORRACHA APAGADORA
ESCRITA, MATERIAL
BORRACHA,
COMPRIMENTO 45 MM,
LARGURA 23 MM, ALTURA
12 MM, COR BRANCA, CX
COM 50 UND

900 1100 UNID

R$
R$
2,68 2.948,00

0

300

300

CX

R$
R$
3,61 1.083,00

0

1

500

551

CX

R$
R$
10,60 5.840,60

0

1

0

11

CX

R$
12,01

60

20

120

0

0

50

10

R$
132,11

R$
13.719,90

TOTAL DOS ITENS

LOTE 02
VALORES
Nº

1

DESCRIÇÃO
GRAMPEADOR METÁLICO,
25 FLS, embalagem com
identificação do produto e
marca do fabricante,
capacidade mínima para
grampear 25 folhas de papel
75g/m², em chapa de aço,
metálico

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT UND

50

5

12

100

167 UNID

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

R$
R$
23,32 3.894,44
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GRAMPEADOR METÁLICO,
60 FLS. GRAMPEADOR
23/13- metálico; tipo de
mesa; pintura epóxi; apoio da
base em polietileno; para
grampear 60 à 80 folhas de
papel 75g/m²; grampo 26/6;
2
fechamento do grampo em
duas posições (fechado e
aberto); em aço; acabamento
niquelado; estojo de
alojamento dos grampos em
chapa de aço; mola resistente
com retenção automática
PERFURADOR PAPEL,
MATERIAL FERRO FUNDIDO,
TIPO MESA, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO 100 FL,
FUNCIONAMENTO MANUAL,
3 CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS FURO
REDONDO, MARGEADOR,
REGULAGEM DE
PROFUNDIDADE,
QUANTIDADE FUROS 2 UN.
TINTA PARA CARIMBO, COR
PRETA, COMPONENTES
GLICÓIS, CORANTES
ORGÂNICOS E
4
ÁGUA,ASPECTO FÍSICO
LÍQUIDO, APLICAÇÃO AUTOENTINTADO, CAPACIDADE
FRASCO 40 ML
CLIPS GALVANIZADO CX 50
5
UND Nº 02
CLIPS GALVANIZADO CX 50
6
UND Nº 06
GRAMPO GRAMPEADOR,
MATERIAL METAL,
7 TRATAMENTO SUPERFICIAL
GALVANIZADO,
TAMANHO26/6
GRAMPEADOR SEMIINDUSTRIAL Com capacidade
para 100 folhas, para grampo:
8
23/6, 23/8, 23/10, 23/13.
Tratamento superficial
pintado, material em metal
GRAMPO para Grampeador
tapeceiro, estofados,
9 almofadas, estopa, napa para
grampos de 106/8mm. CX
com 5.000 grampos.
GRAMPO para Grampeador
10 106/6 Rocama Tipo Pistola,

5

0

1

20

26

UNID

R$
R$
70,85 1.842,10

20

5

0

0

25

UNID

R$
R$
134,66 3.366,50

20

10

3

0

33

UNID

200

100

24

9

333

CX

100

50

24

50

224

CX

200

50

12

0

262

CX

2

2

0

0

4

UNID

R$
45,16

R$
180,64

0

0

4

0

4

CX

R$
12,83

R$
51,32

0

0

4

0

4

CX

R$
12,08

R$
48,32

R$
2,73

R$
90,09

R$
1,36
R$
2,05

R$
452,88
R$
459,20

R$
R$
10,06 2.635,72
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Com Blister, 80f
GRAMPO PARA
11 GRAMPEADOR PISTOLA
C361
FECHO METÁLICO, fitilho
12 para presente com 20cm,
embalagem com 100 UNIDs.
EXTRATOR GRAMPO,
MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO
13 ESPÁTULA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DIMENSÕES
150 X 5 MM
ALFINETE MAPA, MATERIAL
AÇO, MATERIAL CABEÇA
14 PLÁSTICO, FORMATO
CABEÇA REDONDO,COR
VARIADA, CX COM 50 UND
PERCEVEJO, MATERIAL
METAL, TRATAMENTO
15 SUPERFICIAL LATONADO,
TAMANHO 2, CX COM 100
UND
TESOURA, MODELO
DOMÉSTICA, EM AÇO
POLIDO, 17cm, PRÓPRIA
16
PARA CUTELARIA, CABO EM
PLÁSTICO DE ALTA
RESISTÊNCIA
TESOURA ESCOLAR, EM
AÇO POLIDO, 4 (QUATRO)
17 POLEGADAS, CABO EM
PLÁSTICO DE ALTA
RESISTÊNCIA, SEM PONTA
TESOURA DE PICOTAR, 8',
TAM.23CM, CABO
18
ANATOMICO EM
POLIPROPILENO
TESOURA COSTURA,
MATERIAL AÇO
19
INOXIDÁVEL, TAMANHO 6
POL, COMPRIMENTO 15 CM
ESTILETE, LARGO (18mm)
20

1

0

0

40

41

CX

R$
13,89

R$
569,49

0

0

0

2

2

KG

R$
9,95

R$
19,90

50

10

10

30

R$
1,41

R$
141,00

10

2

3

0

15

CX

R$
2,40

R$
36,00

0

0

0

200

200

CX

R$
2,04

R$
408,00

15

5

12

10

42

UNID

R$
4,25

R$
178,50

30

5

50

200

5

5

3

0

13

UNID

R$
21,72

R$
282,36

0

0

20

0

20

UNID

R$
4,56

R$
91,20

50

10

20

100

180 UNID

R$
1,31

R$
235,80

100 UNID

285 UNID

R$
R$
6,14 1.749,90

R$
16.733,36

TOTAL DOS ITENS

LOTE 03
Nº

DESCRIÇÃO

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT

UND

VALORES
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VALOR
UNT

1

2

3

4

5

6

7

AGENDA, TIPO TELEFÔNICA,
QUANTIDADE FOLHAS 100
FL, TIPO ENCADERNAÇÃO
ESPIRAL PLÁSTICO,
LARGURA 150 MM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM ÍNDICE
ALFABÉTICO DE A/Z
LIVRO PROTOCOLO,
QUANTIDADE FOLHAS 100
FL, COMPRIMENTO 215 MM,
LARGURA 157
MM,CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS NUMERADAS
FRENTE E VERSO, MATERIAL
CAPA PAPELÃO, GRAMATURA
FOLHAS 120 G/M2,
MATERIAL FOLHAS PAPEL
OFF-SET
LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL
ALTA ALVURA, QUANTIDADE
FOLHAS 200 UN,
GRAMATURA 56 G/M2,
COMPRIMENTO 298 MM,
LARGURA 203 MM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CAPA
DURANUMERADO/SEM
MARGENS
LIVRO, ata, pautado, sem
margem, capa dura, cor preta,
100 folhas, dimensões
mínimas 298 x 203 mm,
numerado tipograficamente
LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL
ALTA ALVURA, QUANTIDADE
FOLHAS 50 UN, GRAMATURA
56 GM2, COMPRIMENTO 298
MM, LARGURA 203 MM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CAPA DURA/
NUMERADO/SEM MARGENS
LIVRO DE PONTO,
QUANTIDADE FOLHAS 100,
TIPO CAPA DURA, COR CAPA
PRETA, COMPRIMENTO 330
MM, LARGURA 216 MM
CADERNO, NOME CADERNO
TIPO ESCOLAR. PEQUENO 96
FOLHAS, CAPA DURA,
ESPIRAL

VALOR
TOTAL

10

2

0

0

12

UNID

R$
12,06

R$
144,72

20

1

5

10

36

UNID

R$
6,30

R$
226,80

20

0

0

0

20

UNID

R$
18,72

R$
374,40

60

0

0

10

70

UNID

R$
8,91

R$
623,70

20

0

8

0

28

UNID

R$
6,36

R$
178,08

40

0

8

0

48

UNID

R$
14,22

R$
682,56

50

0

25

500

575

UNID

R$
R$
4,10 2.357,50
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8

9

10

11

12
13

BLOCO RECADO, MATERIAL
PAPEL, CORES VARIADAS,
LARGURA 76 MM,
COMPRIMENTO 102 MM,
TIPO REMOVÍVEL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS AUTO-ADESIVO,
C/50FLS
Envelope branco a4/ofício tam
240x340mm gramatura 80g,
sem timbre
Envelope pardo a4/ofício tam
240x340mm gramatura 80g,
sem timbre
ENVELOPE, MATERIAL
KRAFT, MODELO OFÍCIO,
TAMANHO (C X L) 162 X 114
MM, COR BRANCO,
GRAMATURA 75 G/M2, SEM
TIMBRE
ENVELOPE OFICIO BRANCO,
PEQUENO, S/TIMBRE (7 x
10cm)
Ficha pautada 5x8 203x127
mm, PCT COM 100 UND

PAPEL AUTO-ADESIVO,
MATERIAL PLÁSTICO, TIPO
14
CONTACT, COR INCOLOR,
LARGURA 450 MM
Índice para fichário em cartão
marmorizado de 5' x 8'mm.
15
Ordenados de A/Z em cartão
marmorizado de 0,35mm. 26
letras.
ENVELOPE PARA CONVITE,
MATERIAL PAPEL KRAFT,
16 GRAMATURA 90 G/M2,
COMPRIMENTO 220 MM,
ALTURA 160 MM
PAPEL CARBONO, MATERIAL
PELÍCULA POLIÉSTER,
APLICAÇÃO ESCRITA
17 MANUAL, TIPO MONOFACE,
COMPRIMENTO 330 MM,
LARGURA 220 MM, COR
AZUL

UNID

R$
2,43

R$
729,00

1950 UNID

R$
0,36

R$
702,00

UNID

R$
0,20

R$
120,00

800

500 2450 UNID

R$
0,21

R$
514,50

0

400

500

900

UNID

R$
0,42

R$
378,00

50

50

0

0

100

PCT

R$
8,72

R$
872,00

1

0

0

20

21

ROLO

R$
25,45

R$
534,45

30

0

0

0

30

PCT

R$
10,07

R$
302,10

0

0

0

200

200

UNID

R$
0,19

R$
38,00

14

0

0

0

14

CX

R$
27,08

R$
379,12

200

20

30

50

1000

150

800

0

0

0

600

0

1000

150

0

300

600
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Bloco de anotações em couro
soft, tamanho aberto (30 x
21,7cm), fechamento em zíper,
cor a definir, sistema de
18 abertura com 3 argolas
cromadas tipo fichário, porta
cartão na parte interna, bloco
branco com 70 folhas,
suportes de canetas

5

0

0

0

5

UNID

R$
121,33

R$
606,65

R$
9.763,58

TOTAL DOS ITENS

LOTE 04
VALORES
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIÇÃO

CARTOLINA, MATERIAL
CELULOSE VEGETAL,
GRAMATURA 150 G/M2,
COMPRIMENTO 660 MM,
LARGURA 500 MM, COR
VARIADA
CARTOLINA LAMINADA
150G, MEDIDAS
APROXIMADAS: 49X59,
CORES VARIADAS, pcts com
10 folhas
CARTOLINA dupla face
decorada 48X66 Pct. C/20
Papel sulfite colorido,
formato A4, medindo 210mm
x 297mm, alcalino, azul,
gramatura 75g/m², Resma
com 500 folhas cada.
PAPEL CREPOM
ENRUGADO 2,0x0,48m
(CORES VARIADAS)
PAPEL CELOFANE, FINO E
TRANSPARENTE, 69x89cm
(CORES VARIADAS)
PAPEL SEDA, MATERIAL
CELULOSE VEGETAL,
COMPRIMENTO 70 CM,
LARGURA 50 CM, CORES
VARIADAS
PAPEL CARTÃO, MATERIAL
CELULOSE VEGETAL,
GRAMATURA 240 G/M2,
LARGURA 50 CM, COR
VARIADA, COMPRIMENTO

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT

UND

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

200

0

80

500

780

FOLHA

R$
0,60

R$
468,00

0

0

100

0

100

FOLHA

R$
1,78

R$
178,00

0

0

3

0

3

PCT

R$
0,56

R$
1,68

0

0

10

50

60

PCT

500

0

400

300 1200 FOLHA

R$
R$
2,04 2.448,00

200

0

100

200

500

FOLHA

R$
1,00

R$
500,00

0

0

100

100

200

FOLHA

R$
0,21

R$
42,00

0

0

10

300

310

PCT

R$
R$
26,91 1.614,60

R$
R$
10,18 3.155,80
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70 CM

9

10

11

12

13

14

15

PAPEL VERGÊ, MATERIAL
CELULOSE VEGETAL, TIPO
CLÁSSICO, COR BRANCO
LINHO, GRAMATURA 180
G/M2, COMPRIMENTO 297
MM, LARGURA 210 MM,
FORMATO A4,PCTs com 50
FLS.
PAPEL LAMINADO (dourado,
prata, verde, vermelho, azul,
rosa).480mm x
600mm.Gramatura: 60 g/m²
PAPEL NACARADO
MEDINDO NO MÍNIMO 50
CM X 70 CM. EMBALAGEM:
PCT COM 25 UNIDS
PAPEL ADESIVO para
impressão resistente a agua,
PCT com 50 UNIDs
PAPEL COLOR SET, COR
VARIADA, APLICAÇÃO
CONFECÇÃO DE
CARTAZES, COMPRIMENTO
66 CM, LARGURA 48 CM,
GRAMATURA 120 G/M2,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
FLUORESCENTE, PCT c/10
UNIDs
PAPEL COUCHÊ, MATERIAL
CELULOSE VEGETAL, COR
BRANCA, GRAMATURA 170
G/M2, COMPRIMENTO 297
MM, TRATAMENTO
SUPERFICIAL BRILHANTE,
LARGURA 420 MM
PAPEL LAMINADO, COR
VARIADA, COMPRIMENTO
60 CM, LARGURA 50 CM

R$
12,17

R$
304,25

R$
2,31

R$
346,50

0

0

25

0

25

PCT

0

0

150

0

150

UNID

0

0

30

0

30

UNID

0

0

10

0

10

PCT

R$
61,93

0

0

200

0

200

PCT

R$
R$
15,29 3.058,00

0

0

0

50

50

PCT

R$
R$
21,46 1.073,00

0

0

0

200

200

UNID

R$
R$
49,18 1.475,40

R$
0,75

R$
619,30

R$
150,00

R$
15.434,53

TOTAL DOS ITENS

LOTE 05
VALORES
Nº

DESCRIÇÃO

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT

UND

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL
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1

2

3

4

5
6

PAPEL EMBORRACHADO,
MATERIAL BORRACHA EVA,
COMPRIMENTO 60 CM,
LARGURA 40 CM,
ESPESSURA 2 MM, PADRÃO
LISO, COR VARIADA
PAPEL EMBORRACHADO,
MATERIAL BORRACHA EVA,
COMPRIMENTO 60 CM,
LARGURA 40 CM,
ESPESSURA 2 MM, PADRÃO
GLITTERIZADO, COR
VARIADA
PAPEL EMBORRACHADO
EVA ATOALHADO, LAVÁVEL
(60X40) (CORES VARIADAS)
PAPEL EMBORRACHADO,
MATERIAL BORRACHA EVA,
COMPRIMENTO 60 CM,
LARGURA 40 CM,
ESPESSURA 2 CM, PADRÃO
ESTAMPADO, APLICAÇÃO
CONFECÇÃO DE PAINEIS
PAPEL CAMURÇA, dimensão
de 40 x 60 (cores variadas)
PAPEL CAMUÇA CORES
VARIADAS

300

0

500

3000 3800 FOLHA

R$
R$
1,27 4.826,00

200

0

300

1000 1500 FOLHA

R$
R$
1,98 2.970,00

0

0

100

0

100

FOLHA

R$
4,24

R$
424,00

0

0

100

0

100

FOLHA

R$
1,64

R$
164,00

0

0

100

0

100

UNID

0

0

0

200

200

UNID

TOTAL DOS ITENS

R$
0,56
R$
1,57

R$
56,00
R$
314,00
R$
8.754,00

LOTE 06
VALORES
Nº

1

2

DESCRIÇÃO

PASTA PLÁSTICA EM
ACETATO TRANSPARENTE,
INCOLOR, TAMANHO OFICIO,
COM ABAS E ELÁSTICO,
LOMBO DE 20 MM.
PASTA, classificador, polionda,
em plástico resistente, com
abas e elástico, na cor branca,
dimensões 245 x 335 x 40mm,
podendo variar em ate + 10%

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT

100

50

30

50

0

0

UND

1000 1180 UNID

50

100

UNID

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

R$
R$
2,40 2.832,00

R$
3,13

R$
313,00
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3

4

5

6

7

8

9

PASTA DOCUMENTO EM
ACETATO, MACHO E FÊMEA
(230X350mm), Pasta plástica
com presilha tipo Romeu e
Julieta.
PASTA DOCUMENTO,
PLÁSTICA, FORMATO EM "L"
pp 0,15 A4
INCOLOR(230X350mm)
PASTA ARQUIVO, MATERIAL
POLIPROPILENO, TIPO
SUSPENSA, LARGURA 360
MM, ALTURA 240 MM, COR
AZUL, PRENDEDOR INTERNO
GRAMPO E HASTE PLÁSTICA
BRANCA, GRAMATURA 380
G/M2, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1 VISOR E
ETIQUETA PARA 6 POSIÇÕES
PASTA suspensa, plastificada,
em cartão kraft (de boa
qualidade), abas coladas
internamente com 6 posições
para visores e etiquetas, para
um melhor acabamento do
produto. Com arame e
ponteira,visor, etiqueta e
grampo plástico. com haste
plástica, Medindo
proximadamente: 361 X
240mm
PASTA ARQUIVO, MATERIAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE,
TIPO SANFONADA, LARGURA
225 MM,ALTURA 350 MM,
LOMBADA 30 MM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: 12 DIVISÕES
COM ETIQUETAS, ELÁSTIC O
Pasta A-Z- Lombo 8cm Em
papelão super resistente, na
cor preta, com porta etiqueta
no lombo em plástico
resistente, c/ borda inferior em
aço, ferragem interior
niquelada com prendedor
tictac (perfeito encaixe).
Lombo: 8cm Dimensões
aproximadas: 35 cm (A) X
28cm (L)
BANDEJA DOCUMENTOS,
MATERIAL ACRÍLICA, TIPO
TRIPLA, COR FUMÊ,
COMPRIMENTO 360 MM,
LARGURA 260 MM, ALTURA

100

0

0

100

200

UNID

R$
1,55

R$
310,00

150

50

0

0

200

UNID

R$
0,72

R$
144,00

100

100

0

0

200

UNID

R$
2,36

R$
472,00

100

100

0

200

400

UNID

R$
1,59

R$
636,00

30

0

0

10

40

UNID

R$
13,10

R$
524,00

50

200

20

100

370

UNID

10

10

4

0

24

UNID

R$
R$
7,74 2.863,80

R$
29,00

R$
696,00
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60 MM

10

11

12

13

14

15

PASTA ARQUIVO, MATERIAL
PLÁSTICO, TIPO CATÁLOGO,
LARGURA 240 MM, ALTURA
330 MM, COR FUMÊ,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 4 FUROS E 50
ENVELOPES PLÁSTICOS
MALETA ARQUIVO, MATERIAL
POLIPROPILENO,
COMPRIMENTO 390 MM,
LARGURA 140 MM, ALTURA
265 MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ALÇA E
PRENDEDOR; ESPAÇO
ADEQUADO PARA 10 PASTAS
SUSPENSAS NO INTERIOR,
CORES VARIADAS
PASTA EVENTOS, MATERIAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE,
ALTURA 24 CM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS FECHAMENTO
COM ZÍPER, TIPO IMPRESSÃO
4/0 CORES, LARGURA 35 CM
CX PLÁSTICA, MATERIAL
POLIPROPILENO ALTA
DENSIDADE, COMPRIMENTO
29 CM, LARGURA 15 CM,
APLICAÇÃO ORGANIZADOR
MATERIAIS, CORES
VARIADAS, TIPO BIN,
MODELO NÚMERO 5
PASTA plástica em
polipropileno, c/grampo trilho
dimensão: 245 x 340 mm
cores variadas
CLASSIFICADOR, MATERIAL
PVC TRANSPARENTE, CORES
VARIADAS, LARGURA 240
MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PRENDEDOR
PLÁSTICO , SEM ELÁSTICO,
RÁPIDO, ALTURA 340 MM

R$
R$
7,20 1.080,00

150

0

0

0

150

UNID

20

0

0

0

20

UNID

R$
39,80

R$
796,00

0

0

12

0

12

UNID

R$
6,18

R$
74,16

300

10

0

0

310

UNID

R$
R$
6,59 2.042,90

0

0

100

0

100

UNID

R$
1,27

R$
127,00

0

0

100

0

100

UNID

R$
1,22

R$
122,00
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CLASSIFICADOR, MATERIAL
PVC TRANSPARENTE, CORES
VARIADAS, COMPRIMENTO
16 315 MM, LARGURA 210 MM,
CAPACIDADE 200 FL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM ELÁSTICO

0

0

50

0

50

UNID

R$
1,79

R$
89,50

R$
13.122,36

TOTAL DOS ITENS

LOTE 07
VALORES
Nº

1

2

3

4

DESCRIÇÃO

QUADRO AVISOS,
MATERIAL CORTIÇA,
COMPRIMENTO 90 CM,
LARGURA 60 CM,
FINALIDADE MURAL
QUADRO BRANCO,
MATERIAL LAMINADO
MELAMÍNICO,
ACABAMENTO
SUPERFICIAL MOLDURA
ANODIZADO FOSCO, COR
MOLDURA NATURAL,
COMPRIMENTO 120 CM,
MATERIAL MOLDURA
ALUMÍNIO, ALTURA 90 CM
PRANCHETA PORTÁTIL,
MATERIAL ALUMINIO,
COMPRIMENTO 350 MM,
LARGURA 240 MM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PRENDEDOR
DE METAL
CX ORGANIZADORA COM
TAMPA E TRAVAS LATERAIS
COLORIDAS; TIPO:
ORGANIZADORA GRAN BOX
BAIXA; MATERIAL:
PLASTICO TRANSPARENTE ;
DIMENSAO: 45,7 CM
COMPRIMENTO X 32,6CM
LARGURA X 13,8 CM
ALTURA

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT UND

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

10

5

2

0

17

UNID

R$
44,46

R$
755,82

0

0

2

0

2

UNID

R$
82,55

R$
165,10

50

2

10

0

62

UNID

R$
R$
67,56 4.188,72

10

10

0

0

20

UNID

R$
23,68

R$
473,60
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Arquivo de mesa 6x9
(fichário) Fichário 6x9 com
base metálica grafite, tampa
em poliestireno fumê,
medindo aproximadamente
5
31 cm de largura, 19 cm de
altura e 27 cm de
comprimento, capacidade
para até 500 fichas tamanho
6 x9 .
PORTA-LÁPIS/CLIPS/PAPEL
- material poliestireno, cor
6
fumê, conjugado com 3
divisões
CX ARQUIVO, MATERIAL
PLÁSTICO CORRUGADO,
DIMENSÃO (C X L X A) 38,0
7
X 17,0 X29,0 CM, CORES
VARIADAS, SEM
IMPRESSÃO

15

15

0

0

30

UNID

20

10

0

0

30

UNID

200

200

20

100

R$
R$
89,19 2.675,70

R$
9,67

R$
290,10

R$
R$
5,65 2.938,00

520 UNID

R$
11.487,04

TOTAL DOS ITENS

LOTE 08
VALORES
Nº

1

2

3

DESCRIÇÃO
REFIL TINTA, MATERIAL
TINTA, CAPACIDADE 20 ML,
APLICAÇÃO PINCEL
QUADRO BRANCO, CORES
VARIADAS (AZUL, PRETO,
VERDE OU VERMELHO)
APAGADOR / ESTOJO PARA
QUADRO BRANCO .
MATERIAL BASE FELTRO,
MATERIAL CORPO
ACRÍLICO, COMPRIMENTO
17 CM, LARGURA 5 CM,
ALTURA 10 CM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESTOJO COM
COMPARTIMENTO PARA 2
PINCÉIS
GIZ PARA QUADRO NEGRO,
MATERIAL SULFATO DE
CÁLCIO, TIPO BASTONETE,
COMPRIMENTO 81 MM,
DIÂMETRO 10 MM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS

SAUD
E

AD
M

AÇÃ
O

ED
C

QN
T

0

0

0

0

0

0

50

50

0

0

0

5

5

UND

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

R$
2,45

R$
1.225,0
0

UNID

R$
4,24

R$
212,00

CX

R$
2,71

R$
13,55

500 500 UNID
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PLASTIFICADO/ANTIALÉRGI
CO E COLORIDO, CX COM
40 UND

4

5

6

7

8

9

10

11

GIZ PARA QUADRO NEGRO,
MATERIAL SULFATO DE
CÁLCIO, TIPO PALITO, COR
BRANCA, CX COM 40 UND
CORRETIVO LÍQUIDO,
MATERIAL BASE D'ÁGUASECAGEM RÁPIDA,
APRESENTAÇÃO FRASCO,
APLICAÇÃO PAPEL COMUM
ML, VOLUME 18 ML
Elastico latex fino - super
resistente - composição
borracha natural - alta
qualidade e resistência - na
cor amarela, tamanho padrão
n. 18, CX com 500g (mínimo
de 600 UNIDs)
ESTOJO ESCOLAR,
POLIÉSTER TACTEL, COM
ZÍPER E DUAS DIVISÕES. 8
x 6 x 22cm
RÉGUA ESCRITÓRIO,
MATERIAL POLIESTIRENO,
COMPRIMENTO 20 CM,
GRADUAÇÃO
CENTÍMETRO/MILÍMETRO,
CORES VARIADAS
RÉGUA ESCRITÓRIO,
MATERIAL POLIESTIRENO,
COMPRIMENTO 30 CM,
GRADUAÇÃO
CENTÍMETRO/MILÍMETRO,
CORES VARIADAS
RÉGUA ESCRITÓRIO,
MATERIAL POLIESTIRENO,
COMPRIMENTO 50 CM,
GRADUAÇÃO
CENTÍMETRO/MILÍMETRO,
CORES VARIADAS
ALMOFADA CARIMBO,
MATERIAL CX PLÁSTICO,
MATERIAL ALMOFADA
ESPONJA ABSORVENTE
REVESTIDA DE TECIDO,
TAMANHO GRANDE, COR
AZUL, TIPO ENTINTADA

10

R$
2,24

R$
22,40

R$
2,28

R$
752,40

CX

R$
9,51

R$
114,12

15

UNID

R$
5,48

R$
82,20

15

UNID

R$
0,51

R$
7,65

115 UNID

R$
1,81

R$
208,15

UNID

R$
2,35

R$
35,25

UNID

R$
5,20

R$
78,00

0

0

0

10

50

10

20

1

1

10

0

12

10

5

0

0

10

5

0

0

40

5

20

50

10

5

0

0

15

10

5

0

0

15

CX

250 330 UNID
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12

13

14

15

16

17

18

19

APLICADOR TÉRMICO
indicado para derretimento
de bastões de adesivo
termoplástico com diâmetro
de 11 a 12 mm. tensão: bivolt
110 / 220 v (PISTOLA para
cola quente)
PISTOLA APLICADORA,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO
110/220 V, POTÊNCIA 250
W, APLICAÇÃO COLAGEM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PROFISSIONAL,
COMPATÍVEL BASTÃO
SILICONE. Acompanha 2
bastões de cola quente de
15cm
PILHA, TAMANHO PEQUENA,
MODELO AA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS NÃO
RECARREGÁVEL, SISTEMA
ELETROQUÍMICO ALCALINA,
TENSÃO NOMINAL 1,5 V
PILHA, TAMANHO MÉDIA,
MODELO C,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS NÃO
RECARREGÁVEL, SISTEMA
ELETROQUÍMICO ALCALINA,
TENSÃO NOMINAL 1,5 V
PILHA, TAMANHO PALITO,
MODELO AAA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS NÃO
RECARREGÁVEL, SISTEMA
ELETROQUÍMICO ALCALINA,
TENSÃO NOMINAL 1,5 V
PILHA, TAMANHO GRANDE,
TIPO ALCALINA, MODELO D
PILHA BATERIA PP3,
TAMANHO GRANDE, TIPO
ALCALINA, TENSÃO 9 V
FITA ADESIVA, MATERIAL
CREPE, TIPO MONOFACE,
LARGURA 50 MM,
COMPRIMENTO 50 M, COR
PALHA, APLICAÇÃO
MULTIUSO, CX COM 5 UND

40

UNID

R$
12,13

R$
485,20

62

UNID

R$
34,83

R$
2.159,4
6

500 555 UNID

R$
1,52

R$
843,60

UNID

R$
6,80

R$
374,00

70

UNID

R$
1,58

R$
110,60

0

55

UNID

R$
26,07

R$
1.433,8
5

0

0

50

UNID

R$
7,08

R$
354,00

2

0

2

CX

R$
31,89

R$
63,78

20

5

15

0

0

2

50

5

0

50

5

0

0

55

50

0

0

20

50

5

0

50

0

0

0

60
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20

21

22

23

24

25

26

27

FITA ADESIVA EMBALAGEM,
MATERIAL RESINA E
BORRACHA SINTÉTICA,
COMPRIMENTO 50 M,
LARGURA 50 MM,
ESPESSURA 0,20 MM,
APLICAÇÃO
EMPACOTAMENTO GERAL E
REFORÇO PCTS, TIPO
TUBETE PAPELÃO, COR
TRANSPARENTE
FITA ADESIVA, MATERIAL
POLIPROPILENO, TIPO
MONOFACE, LARGURA 12
MM, COMPRIMENTO 65 M,
COR INCOLOR, APLICAÇÃO
MULTIUSO

R$
3,39

R$
932,25

R$
1,51

R$
182,71

UNID

R$
35,01

R$
350,10

1

ROL
O

R$
1,22

R$
1,22

0

10

UNID

R$
8,42

R$
84,20

20

50

70

PCT

R$
3,19

R$
223,30

0

12

40

52

PCT

R$
3,33

R$
173,16

0

2

0

2

ROL
O

R$
55,00

R$
110,00

50

15

10

100

15

6

0

0

0

10

10

0

0

0

0

10

0

ELÁSTICO VESTUÁRIO, MATERIAL
ALGODÃO, LARGURA 4 A 30 MM,
0
COMPRIMENTO 100 M, COR
BRANCA, 100 metro / bobina
Elastano, Poliéster.
LASTEX BCO 2600 500M.
COMPOSIÇÃO: 55%
1
ELASTODIENO E 45%
POLIÉSTER
GLITTER, MATERIAL PVCCLORETO DE POLIVINILA,
ASPECTO FÍSICO
PARTÍCULAS METALIZADAS,
COR SORTIDA, APLICAÇÃO
0
DECORAÇÃO/ROUPA/ARTE
SANATO/FANTASIA/FLOR E
ISOPOR. Cores do kit - 12
cores
PALITO, MATERIAL
MADEIRA, COMPRIMENTO
25 CM, APLICAÇÃO
0
CHURRASCO, PCT com 100
UNIDs
PALITO, MATERIAL
MADEIRA, FORMATO
CHATO, COMPRIMENTO 10
0
CM, APLICAÇÃO PICOLÉ,
PCT com 100 UNIDs
VINIL ADESIVO - MATERIAPRIMA: LAMINADO DE PVC;
MEDIDAS: 45CM X
25METROS; COR:
0
TRANSPARENTE; ESCALA:
COM ESCALA EM
CENTIMETRO

200 275 UNID

121 UNID
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

ADESIVO de Parede
Estampado,Vinil, Papel de
parede, rolo com 10m,
lavável, 1ª qualidade. UNID rolo. Lavável 2mt
Plástico transparente para
mesa, confeccionado em filme
calandrado de alto brilho e
bobinado em papel de seda,
espessura 0,20 mm, largura
138 cm, rolo com 50 m.
BOBINA DE PLASTICO MICA,
015 peça com 50 mt
ISOPOR EM PLACA, 5mm,
1.000x500mm
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO,
MATERIAL PLÁSTICO,
DIÂMETRO 7 MM,
COMPRIMENTO 300 MM,
NÚMERO ANÉIS 23, CORES
VARIADAS, embalagem com
100und
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO,
MATERIAL PLÁSTICO,
DIÂMETRO 9 MM,
COMPRIMENTO 330 MM,
CORES VARIADAS,
embalagem com 100und
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO,
MATERIAL PLÁSTICO
RECICLADO, DIÂMETRO 12
MM, COMPRIMENTO330
MM, CORES VARIADAS,
embalagem com 100und
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO,
MATERIAL PLÁSTICO
RECICLADO, DIÂMETRO 14
MM, COMPRIMENTO330
MM, CORES VARIADAS,
embalagem com 100und
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO,
MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, DIÂMETRO
17 MM, COMPRIMENTO 330
MM, CORES VARIADAS,
embalagem com 100und
CAPA ENCADERNAÇÃO,
MATERIAL PVC- CLORETO
DE POLIVINILA, TIPO A4,
COR PRETA, FORMATO 210
X 297 MM, ESPESSURA 0,30
MM, embalagem com 100
UNIDs, cores variadas.

0

0

2

0

2

ROL
O

R$
106,80

R$
213,60

0

0

0

1

1

ROL
O

R$
186,71

R$
186,71

10

0

0

50

60

UNID

R$
8,62

R$
517,20

0

0

0

2

2

PCT

R$
7,51

R$
15,02

0

0

0

2

2

PCT

R$
8,38

R$
16,76

0

0

0

2

2

PCT

R$
11,09

R$
22,18

0

0

0

2

2

PCT

R$
13,00

R$
26,00

0

0

0

2

2

PCT

R$
21,79

R$
43,58

0

0

0

5

5

PCT

R$
27,36

R$
136,80
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CAPA, MATERIAL PLÁSTICO,
COMPRIMENTO 297 MM,
CORES VARIADAS,
LARGURA 210 MM,
ESPESSURA 5 MM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM
CONTRACAPA,
TRANSMITÂNCIA
TRANSPARENTE,
APLICAÇÃO
ENCADERNAÇÃO,
embalagem com 100 UNIDs,
cores variadas.
BANDEJA PARA PAPEL Tipo:
CXs e vasilhas de
armazenamento, formato
quadrado, modelo número
office pen

37

38

0

0

0

5

5

PCT

R$
23,57

R$
117,85

0

0

2

0

2

UNID

R$
27,96

R$
55,92

0

0

100 100 UNID

R$
1,58

R$
158,00

COPO EM PLÁSTICO NÃO
DESCARTÁVEL (MATERIAL
0
POLIPROPILENO OU ACRÍLICO)
COM CAPACIDADE PARA 300350ML

39

R$
12.141,77

TOTAL DOS ITENS

LOTE 09
VALORES
Nº

DESCRIÇÃO

Papel sulfite A4: (210 x
297mm) 75g/m², para uso
profissional, extra branco,
1
com selo do INMETRO e
selo de CERFLOR, em
embalagem Cx c/ 10 pct de
500 folhas

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT UND

100

100

15

100

315

CX

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

R$
R$
204,73 64.489,95

R$
64.489,95

TOTAL DOS ITENS

LOTE 10

Nº

DESCRIÇÃO

SA
UD
E

VALORES
ADM

AÇÃO EDC QNT

UND

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL
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1

2

3

4

MASSA
MODELAR,
COMPOSIÇÃO BÁSICA
ÁGUA/CARBOIDRATO
S DE CEREAIS E
CLORETO
SÓDIO,APRESENTAÇÃ
O
12
BASTÕES,
QUANTIDADE CORES
12 UN, COR SORTIDA,
CARACTERÍSTICAS
OPCIONAIS
SEM
MOLDES,
PRAZO
VALIDADE 4 ANOS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ATÓXICA
TINTA FACIAL
LÍQUIDA CREMOSA
25ML. À BASE DE
ÁGUA E GLICERINA
SEM CHEIRO, ANTIALÉRGICA. PARA O
USO, BASTA AGITAR
BEM E PRONTO.
FÁCIL REMOÇÃO,
COM ÁGUA. (CORES
VARIADAS)
TINTA GUACHE,
COMPOSIÇÃO RESINA
VINÍCULA/ÁGUA/PIG
MENTO/CARGAS E
CONSERVANT E, COR
DIVERSAS,
APLICAÇÃO PINTURA
A PINCEL EM
PAPEL/CARTÃO E
CARTOLINA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
CONJUNTO C/ 12
FRASCOS DE 15 ML
CADA
TINTA GUACHE 250
ml, cores variadas

0

0

50

300

350

CX

30

0

50

50

130

UNID

0

0

20

50

70

CX

0

0

20

300

320

UNID

R$
R$
1.088,5
3,11
0

R$
R$
3.698,5
28,45
0

R$
8,08

R$
565,60

R$
R$
1.552,0
4,85
0
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5

6

7

8

Tinta fosca para
pintura de tecido;
composta de tinta a
base de resina acrílica
não tóxica; solúvel em
água, pronta para uso,
resistente a lavagem,
fixação a frio; utilizada
somente em tecido de
fibras naturais de
algodão; aplicada com
pincel ou esponja, não
indicado para tecidos
sintéticos ou
engomados;
acondicionado em
frasco plástico
contendo 37 ml; em
CORES DIVERSAS
TINTA FOSCA PARA
PINTURA DE TECIDO,
COMPOSTA DE TINTA
A BASE DE RESINA
ACRILICA NAO
TOXICA, COM
CONSERVANTE,
SOLUVEL EM
AGUA,PRONTA PARA
USO, RESISTENTE A
LAVAGEM, FIXACAO A
FRIO, UTILIZADA
SOMENTE EM
TECIDO DE FIBRAS
NATURAIS DE
ALGODAO, APLICADA
COM PINCEL OU
ESPONJA, NAO
INDICADO PARA
TECIDOS SINTETICOS
OU ENGOMADOS,
ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM
PLASTICA, CORES
VARIADAS
TINTA PARA TECIDO
ACRIPUFF, pintura
textil. Composição:
resina de emulsão
acrílica, pigmentos,
agente expansor, agua,
aditivos e
conservantes. 35ml
TINTA PARA TECIDO
A BASE DE ÁGUA,
ACRILEX, CORES

0

0

20

0

20

UNID

R$
3,37

R$
67,40

0

0

6

0

6

UNID

R$
13,39

R$
80,34

0

0

0

50

50

UNID

R$
5,62

R$
281,00

0

0

0

200

200

UNID

R$
R$
2.996,0
14,98
0
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VARIADAS embalagem
250ML

9

10

11

12

13

14

15

16

Pincel artístico Nº 8
Descrição: Pincel
artístico chato para
pintura em tela,
painel, madeira entre
outros. a) Composição
do material: Cerdas
em filamento sintético
Toray Dourado; b)
Corpo: Longo de cor
amarela; Virola:
Alumínio; Formato
chato.
PINCEL
ARTESANATO/ESCOL
AR Nº 02
PINCEL
ARTESANATO/ESCOL
AR Nº 10

20

0

0

0

20

UNID

R$
2,79

R$
55,80

0

0

0

60

60

UNID

R$
1,27

R$
76,20

0

0

0

40

40

UNID

R$
1,60

R$
64,00

30

500

585

UNID

R$
R$
1.251,9
2,14
0

COLA BRANCA - COMPOSICAO:
PVA - POLIACETATO DE VINILA,
TEOR DE SOLIDOS 25%;
50 EM
5
CARACTERISTICA: SOLUVEL
AGUA, LAVAVEL E NAO TOXICA;
APRESENTACAO: FRASCO 90 G,
COM BICO APLICADOR
COLA, COMPOSIÇÃO
SILICONE, COR
INCOLOR, TIPO
BASTÃO
COLA SILICONE
LÍQUIDO, SECAGEM
RÁPIDA, COLA FRIA,
TRANSPARENTE PARA
ARTESANATO. 100ML.
COLA, COMPOSIÇÃO
RESINA SINTÉTICA,
COR INCOLOR,
APLICAÇÃO ISOPOR,
TIPO LÍQUIDA, CX
COM 12 UND
Refil bastão cola
quente , para
aplicação pistola (cola
quente), tranparente atóxica - composição
silicone, alta
aderência, tamanho
com 12 mm de
diâmetro e 300mm de

50

5

200

0

255

UNID

R$
1,02

R$
260,10

0

0

0

100

100

UNID

R$
3,84

R$
384,00

0

0

10

0

10

CX

R$
55,11

R$
551,10

0

0

20

30

50

PCT

R$
R$
1.210,5
24,21
0
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comprimento, para
aplicação em pistola
elétrica. PCT com 1kg

17

18

19

20

COLA EM BASTÃO
não tóxica, medida
peça: A.L.P 10x36x10,
peso 0,20gr,
composição a base de
éter de poliglucosídeo.
COLA BRANCA COMPOSICAO: PVA POLIACETATO DE
VINILA, TEOR DE
SOLIDOS 25%;
CARACTERISTICA:
SOLUVEL EM AGUA,
LAVAVEL E NAO
TOXICA;
APRESENTACAO:
FRASCO 500 G
Cola branca 1000
gramas, indicada para
trabalhos em
madeiras, papel, couro
e tecido, secagem
rápida, lavável, não
tóxica
COLA, COMPOSIÇÃO
POLÍMERO DE
ACETATO DE
POLIVINILA E
ADITIVOS, COR
VARIADA, APLICAÇÃO
PINTURA TERAPIA
OCUPACIONAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM
APLICADOR, NÃO
TÓXICA, SOLÚVEL
EM ÁGUA, TIPO
GLITTER, CX COM 06
CORES

0

0

12

240

252

UNID

R$
3,64

R$
917,28

0

0

6

0

6

UNID

R$
9,80

R$
58,80

0

0

6

10

16

UNID

R$
15,16

R$
242,56

0

0

12

50

62

CX

R$
11,33

R$
702,46

TOTAL DOS ITENS

R$
16.104,04

LOTE 11
Nº

DESCRIÇÃO

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT UND

VALORES

50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PBBWQO2U+UF5O1RUQAETMW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
13 de Março de 2020
53 - Ano - Nº 2150

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

VALOR
UNT

1

2

3

4

5

MEMÓRIA PORTÁTIL,
CAPACIDADE MEMÓRIA 32
GB, APLICAÇÃO
ARMAZENAMENTO DE
DADOS, TIPO PEN DRIVE
CR-R, 16X, 700MB
dados/80min, PCT COM 100
UND
CALCULADORA DIGITAL DE
BOLSO, ELETRÔNICA,
NÚMERO DÍGITOS 8 UN,
TIPO BOLSO, FONTE
ALIMENTAÇÃO BATERIA,
TENSÃO 1,5 V,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS APLICAÇÃO
BÁSICA
DVD-R, 16X, 4,7GB
dados/120min, PCT COM 100
UND
MOUSE PAD, MATERIAL
BORRACHA
ANTIDERRAPANTE,
COMPRIMENTO 22 CM,
LARGURA 18
CM,ACABAMENTO
SUPERFICIAL PAPEL
MINERAL

30

10

6

0

46

UNID

2

0

0

6

8

PCT

40

5

6

40

91

UNID

2

0

0

6

8

PCT

20

10

0

0

30

UNID

VALOR
TOTAL

R$
R$
31,77 1.461,42

R$
80,33

R$
642,64

R$
4,33

R$
394,03

R$
93,61

R$
748,88

R$
4,51

R$
135,30

R$
3.382,27

TOTAL DOS ITENS

LOTE 12
VALORES
Nº

1

DESCRIÇÃO

Papel fotográfico glossy
brilhante, adesivo (à
prova d'água) 135gr,
tamanho A4, PCT com
100 folhas

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT UND

0

0

10

100

110

PCT

VALOR
UNT

R$
139,20

TOTAL DOS ITENS

VALOR
TOTAL

R$
15.312,00

R$
15.312,00

LOTE 13
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VALORES
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESCRIÇÃO

BEXIGA - BALÃO DE AR
Nº 7, CORES VARIADAS
PCTE C/ 50 UNIDS COM
NO MÍNIMO 5 CORES
DIFERENTES
BEXIGAS BALÃO DE
LÁTEX, TAMANHO N¨ 09,
APROXIMADAMENTE
22,86 CM INFLADO,
CORES SORTIDAS. PCT
COM 50 UNIDS.
BALÃO FESTA, MATERIAL
BORRACHA, COR
VARIADA, TAMANHO 7
BALÃO FESTA, MATERIAL
BORRACHA, COR
VARIADA, TAMANHO 9
BALÃO PALITO, TIPO
ESPAGUETE,
PROFISSIONAL, 2
POLEGADAS DE
DIÂMETRO E 60
POLEGADAS DE
COMPRIMENTO
COMPOSIÇÃO: LÁTEX
97% CORANTE 2%
OUTROS 1% NAS CORES
VARIADAS. PCT COM 50
UNIDS
FITA DE CETIM, Nº 01
embalagem com 10 metros,
cores variadas.
FITA DE CETIM, Nº 03
embalagem com 10 metros,
cores variadas
TNT (tecido não tecido),
CAMI 50x1,50m (CORES
VARIADAS)
BARBANTE ALGODÃO,
QUANTIDADE FIOS 8 UN,
ACABAMENTO
SUPERFICIAL CRÚ, COR
BRANCA

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT

UND

VALOR VALOR
UNT TOTAL

100

0

30

20

150

PCT

R$
R$
6,23 934,50

0

0

20

20

40

PCT

R$
R$
8,07 322,80

0

0

10

0

10

PCT

R$
7,56

0

0

10

0

10

PCT

0

0

10

0

10

PCT

R$
5,61

R$
56,10

0

0

0

30

30

UNID

R$
2,39

R$
71,70

0

0

0

20

20

UNID

R$
3,47

R$
69,40

5

0

0

10

15

ROLO

R$
R$
48,54 728,10

5

0

1

100

106 UNID

R$
R$
5,38 570,28

R$
75,60

R$
R$
13,66 136,60
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10

Malha para decoração
lycra tensionada, Largura
mínima: 1,80m; Fibra
100% poliéster de alta
qualidade. Elasticidade: de
20% a 30% na largura.
Rolo
o com 60m. Cores
variadas

0

0

0

1

1

ROLO

R$
R$
590,45 590,45

R$
3.555,53

TOTAL DOS ITENS

LOTE 14
VALORES
Nº

1

DESCRIÇÃO

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT

PAPEL, metro, na cor
pardo, gramatura
75g/m², largura 1,20m,
BOBINA 30KG

10

0

2

12

24

UND

ROLO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNT
R$
382,44

R$
9.178,56
R$
9.178,56

TOTAL DOS ITENS

LOTE 15
VALORES
Nº

1

2

DESCRIÇÃO
CANETA ESFEROGRÁFICA
AZUL. TINTA QUE NÃO
BORRA, ESCRITA MACIA E
PROLONGADA , PONTA
MÉDIA 1MM , LARGURA DA
LINHA 0,4MM, TAMPA E
PLUG DA MESMA COR DA
TINTA, SEXTAVADA. CORPO
COM ORIFÍCIO PARA
RESPIRO. CARGA
REMOVÍVEL. CX COM 50
UND
CANETA ESFEROGRÁFICA
VERMELHA. TINTA QUE NÃO
BORRA, ESCRITA MACIA E
PROLONGADA , PONTA
MÉDIA 1MM , LARGURA DA
LINHA 0,4MM, TAMPA E
PLUG DA MESMA COR DA
TINTA, SEXTAVADA. CORPO
COM ORIFÍCIO PARA
RESPIRO. CARGA

SAUDE ADM AÇÃO EDC QNT UND

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

30

10

5

100

145

CX

R$
R$
26,98 3.912,10

8

2

0

20

20

CX

R$
28,35

R$
567,00
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REMOVÍVEL. CX COM 50
UND

3

4

5

6

7

CANETA ESFEROGRÁFICA
PRETA. TINTA QUE NÃO
BORRA, ESCRITA MACIA E
PROLONGADA , PONTA
MÉDIA 1MM , LARGURA DA
LINHA 0,4MM, TAMPA E
PLUG DA MESMA COR DA
TINTA, SEXTAVADA. CORPO
COM ORIFÍCIO PARA
RESPIRO. CARGA
REMOVÍVEL. CX COM 50
UND
CANETA ESFEROGRÁFICA
VERDE. TINTA QUE NÃO
BORRA, ESCRITA MACIA E
PROLONGADA , PONTA
MÉDIA 1MM , LARGURA DA
LINHA 0,4MM, TAMPA E
PLUG DA MESMA COR DA
TINTA, SEXTAVADA. CORPO
COM ORIFÍCIO PARA
RESPIRO. CARGA
REMOVÍVEL. CX COM 50
UND
CANETA MARCA-TEXTO,
MATERIAL PLÁSTICO, TIPO
PONTA
CHANFRADA/POLIETILENO,
COR FLUORESCENTE
VERDE, TIPO NÃO
RECARREGÁVEL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TRAÇO 4 MM,
FILTRO POLIESTER, BASE
D'ÁGUA. PCT COM 4 UND
CANETA MARCA-CD (AZUL,
PRETA OU VERMELHA).
Caneta marcadora para
escrita em mídias de
CD/DVD. Ponta de poliéster,
de diâmetro 0,9 mm.
CANETA HIDROGRÁFICA,
MATERIAL PLÁSTICO,
MATERIAL PONTA
POLIÉSTER, ESPESSURA
ESCRITA GROSSA, COR
CARGA VARIADA, CX COM
24 UND, CANETINHAS
COLORIDAS

8

2

0

20

20

CX

R$
28,29

R$
565,80

0

0

0

2

2

CX

R$
24,78

R$
49,56

20

20

36

0

76

PCT

R$
3,09

R$
234,84

40

10

40

20

110 UNID

R$
3,82

R$
420,20

0

0

0

500

500

R$
R$
9,98 4.990,00

CX

TOTAL DOS ITENS

R$
10.739,50
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1.2. Local da Entrega: Os produtos desta licitação elencados no item 1.1 “Do Objeto”,
serão entregues na Secretaria Municipal de Administração ou em outro local informado na
Ordem de Fornecimento.
1.3. Âmbito do registro: para os efeitos do Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014,
o âmbito deste registro de preços é exclusivamente para o MUNICÍPIO DE ELÍSIO
MEDRADO.
1.4. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços, será de 12
meses e durante este prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da
Administração para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que
necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou entidades contratantes, até o limite
estabelecido.
1.4.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência em igualdade de condições.
1.5. Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor
médio dos itens apurado em pesquisas de preços no banco de preços.
1.6. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e
participantes será de no mínimo 50%(cinquenta por cento) das quantidades estimadas
neste Termo de Referência. O Consumo Mensal será informado em Cronogramas de
Fornecimentos encaminhados pela Secretaria Municipal de xxxx.
1.7. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100%(cem por cento)
das quantidades estimadas neste Termo de Referência.
1.8. Não serão aceitos nenhum preço unitário ou global, superiores ao médio estimado,
constante no respectivo edital.
2 – ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
2.1. Quanto ao modelo:
2.1.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as
exigências constantes do Anexo I – Termo de Referência, em consonância com o modelo
do Anexo VII – Planilha de Quantitativos e Proposta de Preços, expressando os
valores em moeda nacional – Reais e centavos, em duas casas decimais, ficando
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
2.1.2. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração
de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo constante do Anexo VII.
2.1.3. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na
concessão de tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº 123/2006,
também deverá constar do envelope de
proposta de preços a Declaração de
Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06) em consonância com o modelo do
Anexo V
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2.1.4. Também deverá constar do envelope de proposta de preços a Declaração
de Pleno Conhecimento e Atendimento às exigências de habilitação, conforme o
modelo constante do Anexo V.
2.2. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
2.2.1. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas
necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do
objeto licitado.
2.2.2. A marca, o prazo de validade, as características e, quando exigível, o modelo e a
referência de cada um dos ítens ofertados deverão ser informados na proposta. Nos
produtos naturais deverá constar a expressão “in natura”.
2.2.2.1. Entende-se por produtos naturais aqueles que não são submetidos a processo de
industrialização, inclusive embalagem, tais como frutas e verduras.
2.2.3. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por
qualquer outra.
2.2.4. Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e
comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais
como: manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o
produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita.
2.2.5. Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos
produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser
apresentados com tradução para o português.
3 – DAS AMOSTRAS
3.1. Após a fase de habilitação poderá ser exigida a apresentação de amostras que,
obedecendo-se as regras deste termo de referência.
4 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
4.1. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento de
contrato constante do Anexo XI, facultada a substituição, a critério da Administração,
por instrumento equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal
nº 8.666/93.
4.2. Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas
decorrentes de leis, decretos e instruções, serão observadas, na contratação derivada
deste instrumento convocatório, as seguintes Obrigações:
4.2.1. fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e
nos turnos e horários de expediente da Administração;
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4.2.2. zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
4.2.3. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
4.2.4. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a
todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas após a sua ocorrência.
5. JUSTIFICATIVAS
5.1. A contratação de empresa do ramo para fornecimento de materiais de expediente e
didáticos para atender as diversas secretarias do Município de Elísio medrado.
6 - DO PREPOSTO
6.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o
período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for
necessário.
6.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu
nome completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados
relacionados à sua qualificação profissional.
6.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá
apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com
o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar
dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.
6.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos
serviços prestados.
7 - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de
acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:
a) o Contratado fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Ordem de
Fornecimento”, conforme modelo previamente apresentado pelo Contratante e
acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da
Prefeitura Municipal;
b) a “Ordem de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as informações
relativas ao fornecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o
fornecimento.
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7.2. O material será recusado no caso de especificações fora dos padrões, erro quanto ao
produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos
não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais
além dos autorizados em sua composição.
7.3. O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 07 (sete) dias uteis
horas, contado a partir do recebimento pelo Contratado da formalização da recusa pelo
Contratante, arcando o Contratado com os custos dessa operação, inclusive os de
reparação.
7.4. Para o fornecimento de itens, deverão ser especificados os quantitativos a serem
fornecidos, no preenchimento da requisição da Secretaria Municipal de xxxx, bem como
fornecer o devido comprovante de entrega.
7.5. Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na sua
capacidade instalada.
7.5. Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá
providenciar alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo
máximo de 03 (três) dias, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos
serviços emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.
8 - DO PREÇO
8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos itens, será o preço ofertado na
proposta vencedora.
8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e
demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato,
isentando o Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
8.3. Os preços dos materiais são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12
meses da data de apresentação da proposta.
8.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato,
os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta,
tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
do IBGE.
8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus
comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal.
9 - VIGÊNCIA
9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município,
disponível no endereço www.elisiomedrado.ba.io.org.br, tendo início e vencimento em dia
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
10 - UNIDADE FISCALIZADORA
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10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de xxxx,
por servidor especificamente designado para este fim.
11 - DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do
fornecimento, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta
corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura
correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de Competente.
11.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá
comprovar sua regularidade fiscal com o INSS e FGTS.
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos
serviços, objeto deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita
observância às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou
determinação do Poder Público, procurando – dentro do possível – conduzir os serviços e o
pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da
própria CONTRATADA.
13 - MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
13.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no banco de
preços.
13.2. O Setor Responsável pela cotação que o fez através do Sr. Ícaro Oliveira
Nascimento, Diretor do Departamento de apoio Administrativo, portaria nº
018/2020 CPF nº 817.820.715-04.
Elísio Medrado, 03 de março de 2020

Secretário Municipal de Administração
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP
ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para
fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não
dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho
plenos poderes e informações para firmá-la.

local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para
os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de
participação no certame licitatório acima identificado, declaramos:
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da
licitação, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a
que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
Ou
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da
licitação, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas
vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP
ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO P/PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME –
CREDENCIAMENTO
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente
instrumento, nomeamos e
constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
etc).

Local,

de

de 20__.
_

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face do quanto
disposto no art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei
Complementar nº 123/06]
(
) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na
forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Local,

de

de 20__.
_

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre,
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local,

de

de 20__.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2020 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ELÍSIO
MEDRADO E____________, PARA AQUISIÇÃO
PARCELADA DE AQUISIÇÃO PARCELADA,
FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTES
E
DIDÁTICOS,
PARA
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
DAS
DIVERSAS
SECRETARIAS
DO
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO -BA

O MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ
sob o nº ______, com sede administrativa na Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro,
Elísio Medrado – BA, CEP ____________, por seu Prefeito Robson Epaminondas Santana
de Souza [inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade
nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF)
nº
________________,
doravante
denominado
CONTRATANTE,
e
a
Empresa
________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu
[inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão],
portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a
representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social],
com base no Edital do Pregão Eletrônico nº. 006/2020-SRP e todas as disposições da Lei
nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente
contrato de fornecimento, instruído no Processo Administrativo nº 0xx/2020, mediante as
cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento parcelado, futura e eventual de
xxxxxxx de Elísio Medrado -BA, conforme o Item nº (...) de acordo com as especificações
constantes do Anexo I do Instrumento Convocatório e condições previstas neste contrato e
na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA:
§1º É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão
ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
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§2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada item registrado.
§3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO e VIGÊNCIA
A entrega dos bens ocorrerá da forma parcelada, com estimativa mensal de indicada nas
Autorizações de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de xxxx, cujo prazo de
entrega não deverá ultrapassar 07 (sete) dias uteis a partir da solicitação do
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente contrato vigorará da sua assinatura até
___/___/____, podendo ser prorrogado a critério da Contratante, por iguais e sucessivos
períodos, até o limite legalmente permitido, caso o interesse público recomende.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
Pelo fornecimento estimado ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor total de R$ .......... (................................).
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com
material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o
pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza,
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das
dotações vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora: [Indicada por ocasião da Contratação]
Projeto/Atividade:[Indicada por ocasião da Contratação]
Elemento de Despesa:[Indicada por ocasião da Contratação]
Fonte de Recursos:[Indicada por ocasião da Contratação]
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia, contado da data da apresentação da
fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância com o disposto no art. 5º
e art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à
emissão de nota fiscal eletrônica.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a
exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como
obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da
Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE
pro rata tempore.
PARÁGRAFO QUARTO Em conformidade com o art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93, nas
compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta
dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira
correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para
o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
PARÁGRAFO QUARTO -- A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser
apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa do recebimento definitivo,
indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto
contratado.
PARÁGRAFO QUINTO- Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo
definido para recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo
atesto do recebimento definitivo.
PARÁGRAFO SEXTO- O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor
correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do
preço vigente.
PARÁGRAFO SÉTIMO- A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da
documentação probatória pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados
com a obrigação.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO
REAJUSTAMENTO E REVISÃO

DAS

CONDIÇÕES

DA

PROPOSTA

–

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a
aplicação do INPC/IBGE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A revisão de preços dos contratos, dependerá de requerimento
da contratada quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a
pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa da Administração, nos termos do art.
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12 do Decreto Municipal nº 183, de 16/01/2013, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações,
compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pela
contratada no prazo máximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de
decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº. 10.406/02.
PARÁGRAFO QUARTO - Os fatos geradores que houverem ensejado reajustamento ou
revisão dos preços registrados em Ata, ou que tenham sido objeto de renúncia, não serão
valorados novamente para concessão de majorações contratuais.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no Anexo I do instrumento
convocatório e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a)
fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos
turnos e horários de expediente da Administração;
b)
zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c)
comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
d)
arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a
todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou
força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas após a sua ocorrência;
e)
manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
f)
providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
g)
efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal,
relativas ao objeto do contrato;
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h)
adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se
obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
i)

promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;

j)
executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as
especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k)

trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;

l)
manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de
obra para execução completa e eficiente do transporte dos bens;
m)
emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos
bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal,
obriga-se a:
a)
b)
c)

fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
realizar o pagamento pela execução do contrato;
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10
(dez) dias corridos da sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será de acordo com o definido na Cláusula
Segunda.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo que a ação ou omissão, total ou
parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O adimplemento da obrigação contratual por parte da
CONTRATADA ocorre com a efetiva prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do
bem, assim como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à
emissão de documento de cobrança.
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PARÁGRAFO SEGUNDO- Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao
CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de aferir se os serviços ou
fornecimentos foram efetuados, para efeito de emissão da habilitação de pagamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73
da Lei Federal nº. 8.666/93, observando-se os seguintes prazos, se outros não houverem
sido fixados no Termo de Referência, Anexo I.
PARÁGRAFO QUARTO- Se a verificação da conformidade do objeto com a especificação,
bem assim do cumprimento das obrigações acessórias puder ser realizada de imediato,
será procedido de logo ao recebimento definitivo;
PARÁGRAFO QUINTO- Quando, em razão da natureza, do volume, da extensão, da
quantidade ou da complexidade do objeto, não for possível proceder-se a verificação
imediata de conformidade, será feito o recebimento provisório, devendo ser procedido ao
recebimento definitivo no prazo de 15 (quinze) dias.
PARÁGRAFO SEXTO- O objeto deste contrato deverá ser entregue na Sede da Secretaria
Municipal de xxxx, ou em outro local informado na Ordem de Fornecimento.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Esgotado o prazo total para conclusão do recebimento definitivo
sem qualquer manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á
definitivamente aceito o objeto contratual, para todos os efeitos.
PARÁGRAFO OITAVO- Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a
CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota(s) fiscal (is)/fatura(s) para
pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei Federal nº.
8.666/93, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso
injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de
10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, no cumprimento da
obrigação principal, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em
mora;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor no cumprimento da obrigação principal
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela
do fornecimento ou do serviço em mora.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Na hipótese do item anterior, se a multa moratória atingir o
patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo justificativa
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escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da
aplicação das demais sanções previstas na lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os casos de mero atraso ou inadimplemento de obrigação
acessória, assim considerada aquela que coadjuva a principal, deverá ser observado o que
for estipulado no Anexo I, TERMO DE REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de a CONTRATADA se negar a efetuar o reforço da
caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, será aplicada multa
no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nestes itens não têm caráter compensatório
e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será
descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao
da garantia prestada, se exigida, além de perdê-la, a CONTRATADA responderá pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração
ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
PARÁGRAFO SEXTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta
a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública
e a reincidência na prática do ato.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços
poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data do recebimento da notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de
Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato
decorrente do Registro de Preços;
c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de
contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
–
CANCELAMENTO DO REGISTRO

RESCISÃO

CONTRATUAL,

SUSPENSÃO

E

A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei
Federal nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do
art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art.
79 do mesmo diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no
convocatório e seus anexos, na proposta do licitante apresentada na referida licitação e na
Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Terezinha, Estado da Bahia, que prevalecerá
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Elísio Medrado - BA, em [data].

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
Robson Epaminondas Santana de Souza
Prefeito Municipal

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ***/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/2020
Aos ......dias do mês de............ de ....., de um lado o MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO,
pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº ____________________________,
com sede na [endereço completo], conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito
____________________ [inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de
Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e
CPF (MF) nº ________________,, doravante denominado Contratante em face da classificação
das propostas apresentadas na respectiva licitação com a finalidade de selecionar
propostas para o registro de preços para a aquisição parcelada, futura e eventual de
materiais de expedientes e didáticos, para manutenção das ações e serviços das
diversas secretarias do Município de Elísio Medrado -BA, por deliberação da Pregoeira
devidamente publicada e homologada no Diário Oficial do MUNICÍPIO DE ELÍSIO
MEDRADO do dia ....../...../20.. resolve registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s)
classificada(s) abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e
10.520/02, consoante as cláusulas e condições do Edital Pregão Eletrônico nº 006/2020SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)

1.

Nome da Empresa, com sede no …......, representada neste ato por seu
representante
legal,
Sr..........................................identidade
nº...........................CPF nº.................................CNPJ.........................., para os
seguintes Itens:
Valor
Valor
Item Discriminação
Unidade Quantidade
Marca
Unitário Total
[O
Licitante
deve
preencher a Proposta
conforme
discriminação, unidade
e quantidade para o
item/lote
que ofertar
preço, de acordo com o
Termo de Referência –
Anexo I]
Valor Total do Item
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Valor Total da Proposta por extenso

1 - OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico nº
006/2020-SRP, conforme especificações e condições constantes no Anexo I do mesmo
instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das
quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Secretaria Municipal de
xxxx, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do MUNICÍPIO DE
ELÍSIO MEDRADO, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de (_ ) meses (obs.: máximo de 12
meses, computadas neste, as eventuais prorrogações) contados a partir da data da
assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados
poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no
edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Preço inferior a 12 (doze) meses, será
admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, para completar este
prazo, sempre que as condições de contratação continuarem se mostrando vantajosas para
a Administração).
1.3. A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de
contrato constante do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituição, a critério da
Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as condições do art. 62
da Lei Federal nº. 8.666/93.
1.4. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão
à disposição da Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência em igualdade de condições.
1.7. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
constantes nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos
registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento)da quantidade licitada para cada item
registrado.
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1.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
2 - O PREÇO
2.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da
data de apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, será feita
mediante a aplicação do INPC/IBGE.
2.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário
do registro, ou por iniciativa da Administração, nos termos do art. 12 do Decreto Municipal
nº 183, de 16/01/2013, em decorrência de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, ou de eventual redução daqueles praticados no mercado, devendo o órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de
preços e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços
dos contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços.
2.4. O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pelo beneficiário do registro
no prazo máximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em
consonância com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406/02.
3 - DA CONTRATAÇÃO
3.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante
deverá manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços, todas as condições
de habilitação exigidas na licitação, ficando esclarecido que, nos termos da legislação
vigente, não serão contratados fornecedores ou prestadores de serviço que não estejam
com documentação regular.
3.2. O fornecedor será convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da convocação.
3.3. Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e nas condições estabelecidas, a
Administração poderá convocar os demais licitantes que tenham os seus preços
registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, respeitado o disposto no Decreto Municipal nº 183, de 16/01/2013.
3.4. Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços
apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá contratar os demais
licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles apresentados, desde que
os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser comprovado nos
autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo
representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
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3.6. Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigência.
3.7. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada item registrado
3.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia, contado da data da apresentação da
fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância com o disposto no art. 5º
e art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento
após a conclusão da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela
Contratada de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para
recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do
recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou
atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação
probatória pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação.
4.6. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na
apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras
pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o Contratante.
4.7. As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.
4.8. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega
até 30 (trinta) dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a
atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias, em
conformidade com o § 4º. do art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.

76

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PBBWQO2U+UF5O1RUQAETMW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Elísio Medrado

Sexta-feira
13 de Março de 2020
79 - Ano - Nº 2150

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

5 - A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
5.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições
previstas no art. 143 da Lei Federal nº 8.666/93.
5.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário
do registro, ou por iniciativa do MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO, nos termos do art. 12
do Decreto Municipal nº 183, de 16/01/2013, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações,
compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado
no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a
negociação;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão
do item da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
5.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos
termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
5.7. Em face do art. 12 do Decreto Municipal nº 183, de 16/01/2013, a revisão de preços
registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes de
respectiva licitação, a qual dependerá de requerimento formal do contratado e de
comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio econômico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de
mercado.
6 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao
acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão,
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total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
6.1.1. Competirá ao Contratante do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento
e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução
que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução
do contrato;
d) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada,
emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e
avaliação financeira de contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias;
g)- ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja
permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das
leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados
com a execução do contrato.
6.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal nº
8.666/93, sendo certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem
qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente
aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa
escrita fundamentada.
6.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações do objeto da licitação.
6.4. O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem
ônus para o MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO.
6.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los
imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a Controladoria do Município, para adoção
das providências cabíveis.
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7 - DAS PENALIDADES
7.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96
da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais,
especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla
defesa em processo administrativo.
7.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não real
izado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
7.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.
7.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
7.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
7.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no
art. 7º. da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei nº 8.666/93.
7.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram nos ilícitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Único,
art. 93 e art. 96 da Lei nº 8.666/93.
7.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato.
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7.6. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida prévia e ampla
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação,
quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato
decorrente do Registro de Preços;
c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do
art. 78 da Lei nº 8.666/93.
8 - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
8.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos
casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/93., sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
8.4. Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá ser
cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou,
ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
8.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela
Administração quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razões
de interesse público, devidamente fundamentadas.
8.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de
serviços, nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o
comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
8.5.2. Na hipótese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensão ou cancelamento,
a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços,
visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os
praticados no mercado.
8.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço,
a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município,
considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
8.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de
cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
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8.7. A Contratante não poderá suspender o fornecimento enquanto estiver
aguardando pronunciamento ou decisão sobre reajustamento ou revisão sob pena de
lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento,
sem prejuízo da aplicação de outras penalidades administrativas e/ou judiciais.
CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus
anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Terezinha, Estado da Bahia, que prevalecerá
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado
conforme.

Elísio Medrado,_____ de ______________ de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
Robson Epaminondas Santana de Souza
Prefeito Municipal

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP
ANEXO IX
A
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha
anexa, para o fornecimento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020-SRP, conforme especificação constante do Termo
de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento dos objeto são os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta:
b) prazo para fornecimento:

..... (....................) dias;

..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários
constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de
R$ ______________ ( ___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
______________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Endereço Completo: ______________________________;
d) Fone: ______________________________;
e) Fax (se houver): ______________________________;
f) E-mail: ______________________________;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO X - MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS

Item

Discriminação

Unidade Quantidade

Valor
Valor
Unitário1 Total2

Marca

[O
Licitante
deve
preencher
a
Proposta
conforme discriminação,
unidade
e
quantidade
para o item e que ofertar
preço, de acordo com o
Termo de Referência –
Anexo I] O erro na
discriminação ensejará a
desclassificação.
VALOR DO ITEM (POR EXTENSO):
Valor Total da Proposta3:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para
o fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como
transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas
inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às
especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços
por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2020-SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
_____________, _____/____/____
________________________________________
LOCAL DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até quatro casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
3 O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.
1
2
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Observações: A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os
pagamentos durante a execução do contrato.
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