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1. JUSTIFICATIVA 

1.1. Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 
destinados à merenda escolar e demais secretarias do Município de Cocos, 
tendo em vista a necessidade imprescindível desta aquisição, e por tratar-se do mais 
alto e relevante interesse público na melhoria do atendimento direta ou indiretamente 
a populaçãodeste Município e alem do mais o importante papel quedesempenha na 
vida escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino em nosso município. 

1.2. As aquisições solicitadas também são relevantes para dar comprimento em nosso • 	município ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ao qual é gerenciado 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e que visa 
transferência, apenas em caráter suplementar, de recursos financeiros aos estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios, com vistas a suprir parcialmente as necessidades 
nutricionais dos alunos matriculados na rede pública de ensino, ou seja, o Município 
recebe uma pequena parcela que contribui consideravelmente, mas devemos destinar 
aproximadamente 70% dos recursos próprios para que a merenda torne-se realidade, 
e de onde temos a consciência que trata-se também de um excelente investimento em 
educação. 

1.3. A opção por realizar o certame por intermédio do Pregão Presencial para o 
Registro de Pregos tem o condão de possibilitar ao Município durante o período 
máximo de 12 (doze) meses, simplesmente realizar as aquisições conforme as 
demandas e juntamente com as disponibilidades financeiras. 

• 2. OBJETO 

2.1. Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros 
alimentício destinados a merenda escolar do Município de Cocos e demais 
Secretarias, conforme especificações e quantidades estimadas estabelecidas 
abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE. 

1 
Achocolatado apresentação Pó características adicionais cacau, solúvel. 
12% gordura,  Diet  sem açúcar- embalagem 20Gg.  UN  60 

2 

Bebida láctea  UHT  sabor, chocolate e Morango, embalagem tetra  Pak  de 
200 ml, com canudinho, não deve conter  gluten,  deve ter registro S.I.F., 
ser composto por leite desnatado e/ou reconstituido desnatado, açúcar, leite 
em p6, 	livre de gordura  trans  e apresentar concentração de gordura 
saturada de 2,0 g por 200 ml.  UN  1.500 

3 
Achocolatado, apresentação pó, sabor chocolate, prazo de validade 18 
meses (fechado)- embalagem lata 400g.  UN  8.000 
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4 

Achocolatado, apresentação: granulado. Embalagem, contendo 130 g,  
corn  identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
liquido. 	0 produto devera 	ter registro 	no 	Minis tério da Agricultura 	e/ou 
Ministério da Saúde  

-.'"------ 

UN  300 

5 Bala, tipo goma, sabores variados - embalagem 900 g  UN  2.000 

6 Balas sabores diversos - embalagem 600g  UN  2.000 

7 
Bombom, material chocolate, tipo com recheio, sabor castanha de 
cajú - embalagem 01 Kg  UN  2.000 

8 
Bombom, material chocolate, tipo com recheio, diversos sabores e 
coberturas - embalagem 300 g  UN  1.000 

9 Chocolate em Barra (vários sabores) - embalagem 01 Kg  UN  1.000 

10 
Doce 	em 	tablete, 	embalagem 	com 	50 	unidades, 	bananada, 
goiabada, leite, geleia, amendoim — Embalagem 1 Kg.  UN  1.500 

11 Pirulito com cabo, tamanho padrão, pacote com 600g.  UN  2.000 

12 
Leite em Po (Acima de 06 meses) formula com prebioticos, DHA e 
ARA e Nucleotideos, embala•em máxima 800 g.  UN  400 

13 
Leite em Po (Até 06 meses) formula com Prebioticos, DHA e ARA e 
Nucleotideos. Embalagem máxima 800 g.  UN  200 

14 
Leite 	em 	Po 	sem 	lactose 	com 	proteínas 	isoladas 	de 	soja- 
embalagem máxima de 380g.  UN  200 

15 
Leite 	em 	Po, 	ingredientes 	aromatizantes, 	tipo 	desnatado, 	prazo 
validade 30 dias (aberto) /120 dias (fechado) — embalagem 400g  UN  500 

16 
Leite 	em 	Po, 	tipo 	integral, 	aplicação 	lactantes 	e 	crianças- 
embalagem 200g  UN  8.000 

17 
Leite 	em 	Po 	tipo 	integral, 	aplicação 	lactantes 	e 	crianças- 
embalagem 400g  UN  20.000 

18 
Leite apresentação liquida sem lactose com proteínas isoladas de 
soja- embalagem máxima de 1000 ml.  UN  250 

19 
Leite, apresentação embalagem 1000 ml tetra brik (caixinha), tipo 
uht, intelgral.  UN  

, 

2.000 

20 

Creme 	de 	leite, 	ingredientes 	gordura 	láctea 	- 	minimo 	35%, 
apresentação embalagem (caixinha), peso 200 g, prazo validade 15 
meses, conservação ambiente seco e arejado  UN  10.000 

21 
Leite 	c6co, 	tipo 	integral, 	ingredientes 	leite 	de 	c6co/benzoato 
sodio/caboximetilcelulose,e, prazo validade 01 ano - 200 ml  UN  1.500 

22 
Leite condensado, ingredientes leite integral/açúcar/leite pó integral e 
lactose, prazo validade 01 ano - embalagem 395 g  UN  8.000 

23 

Bebida láctea, fermentada com polpa de fruta sabor variado. Tem 
que 	possuir, 	fabricação, 	validade 	e 	. 	Peso 	liquido 	180g. 	Valor 
Energético 83g, 	Informação 	Nutricional 	180g. 	Carboidratos 	12,0g, 
Proteínas 	2,0g, 	Gorduras 	totais 	3,0 	Gorduras 	saturadas 	1,0g, 
Gorduras 	trans 	0,0g, 	fibra 	alimentar 	0,0 	sódio 	41,0g. 	Rotulo 
Registrado na SEAGRI/ADAB/DIPA. Inspecionado pela S.I.E BAHIA.  UN  30.000 

24 

Bebida láctea, fermentada com polpa de fruta sabor variado. Peso 
liquido 	120g 	Informação 	Nutricional 	120g. 	Carboidratos 	5,0g, 
Proteínas 	4,0g, 	Gorduras 	totais 	3,0 	Gorduras 	saturadas 	2,0g, 
Gorduras 	trans 	0,0g, 	fibra 	alimentar 	0,0 	sódio 	58,0g. 	Rotulo 
Registrado na SEAGRI/ADAB/DIPA. Inspecionado pela S.I.E BAHIA.  UN  15.000 

25 

Arroz longo fino: (agulhinha), tipo 1, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade de até 01 ano, de 
acordo com as normas em vigor da AN VISA embalagem 01 Kg KG 20.000 

26  

Arroz parboilizado, tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com 
teor de umidade máxima 	15%, 	isento de sujidades e 	materiais 
estranhos‘ em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos_  não  KG 8 000  
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violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o 
momento 	do 	consumo 	acondicionados 	em 	fardos 	lacrados. 	A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do , data de validade, 
quantidade do 	produto. 	0 produto dever 6 apresentar validade  
minima  de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante embalagem 01 Kg 

--- 

27 
Arroz, tipo 1, tipo classe cateto, tipo subgrupo integral - embalagem 
01 Kg KG 5.000 

28 

Café em pá: Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado 
e moído. Embalagem de 250g. peso liquido, conforme determina a 
legislação e com selo da ABIC. Prazo minimo de validade de 4 
meses similar ou superior ao Sobesa, Dona  Iris. UN  10.000 

29 

Açúcar, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, 
aplicação adoçante, características adicionais: branco embalagem 
01 Kg KG 17.000 

30 

Açúcar, tipo refinado, composição origem vegetal, sacarose de cana 
de açúcar, aplicação adoçante, características adicionais branco - 
embalagem 01 Kg KG 400 

31 

Feijão especial: Carioca, tipo 1, 	natural, constituído de no minimo 
95% de grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho e 
cor. Maduros, limpos e secos. Embalagem primária: embalado em 
pacote 	plástico 	atáxico, 	transporte, 	termossoldado, 	resistente, 
devidamente 	impresso 	as 	informações 	exigidas 	por 	lei. 	Será 
permitido 	o 	limite 	de 	2% 	de 	impurezas 	e 	materiais 	estranhos, 
obedecendo a Portaria 161 de 24/07/87 - M.A. Deve estar de acordo 
com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e 
data de empacotamento de até 30 dias. embalagem 01 Kg KG 15.000 

32 

Feijão preto, tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, 
com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e 
mistura 	de 	outras 	espécies, 	embalagem 	secundária 	plástica 
resistente, 	com 	registro 	do 	ministério 	da 	agricultura. 	Prazo 	de 
validade de no minimo 6 meses a partir da entrega do produto. 
embalagem 01 Kg KG 2.000 

33 

Feijão fradinho , tipo 01, de primeira qualidade, novo, 	constituído de 
grãos inteiros e sadios, 	com umidade permitida em lei, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras espécies, embalagem 
secundária 	plástica 	resistente, 	com 	registro 	do 	ministério 	da 
agricultura. Prazo de validade de no minimo 6 meses a partir da 
entrega do produto. embalagem 01 Kg KG 2.000 

34 

Macarrão tipo padre nosso : sem ovos, vitaminado, composto de 
matéria-prima 	de 	primeira 	qualidade, 	sãs 	e 	limpas, 	isentas 	de 
material 	terroso, 	parasitas. 	Embalado 	en 	pacotes 	com 	500g. 
Validade  minima  de 6 meses, e fabrica  ão  de até 30 dias da entrega.  UN  2.000 

35 

Macarrão 	tipo 	spaguetti: 	Sem 	ovos, 	vitaminado, 	composto 	de 
matéria-prima 	de 	primeira 	qualidade, 	sãs 	e 	limpas, 	isentas 	de 
material 	terroso, 	parasitas. 	Embalado 	em 	pacotes 	com 	500g. 
Validade  minima  de 6 meses, e fabricação de até 30 dias da entrega.  UN  16.000 

36 

Massa 	alimentícia 	- 	tipo 	seca 	pré-cozida, 	formato 	lasanha, 	cor 
amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, 
água e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, 
sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada 
em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas. Prazo de 
validade de no minimo 6 meses a partir da entrega do produto.  UN  400 
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37 
Amendoim  in  natura, tipo 1, apresentação sem casca, tamanho 
médio 500g  

---- 
UN  1.500 

38 
Amido para preparo de mingau, sabor baunilha, embalagem com 
200g.  UN  340 

39 
Amido para preparo de mingau, sabor chocolate, embalagem com 
200g.  UN  4.000 

40 
Amido para preparo de mingau, sabor morango, embalagem com 
200g.  UN  340 

41 Amido, para preparo de mineau sem sabor, embalagem com 200g.  UN  1 	1.500 i  
42 Aveia apresentação flocos  diet.,  embalagem 500 g  UN  60 

43 
Aveia, 	apresentação 	flocos, 	prazo 	validade 	1 	ano 	(fechado), 
aplicação mingau - embalagem 170 g  UN  2000 

44 

Cereal infantil  diet,  sabor multi-cereais, Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida 	com 	ferro 	e 	acido 	fólico, 	açúcar, 	farinha 	de 	milho 
enriquecida com ferro e acido fólico, farinha de arroz, sais minerais 
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, 
sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, acido 
pantote- 	nico, 	vitamina 	a, 	vitamina 	b1, 	vitamina 	b6, 	acido 	fálico, 
vitamina d) e aromatizante vanilina, contém glúten. contém tragos de 
leite — Embalagem de 400 g.  UN  100 

45 

Cereal 	infantil, 	sabor 	multi-cereais, 	Ingredientes: 	farinha 	de 	trigo 
enriquecida 	com 	ferro 	e 	ácido 	fólico, 	açúcar, 	farinha 	de 	milho 
enriquecida com ferro e acido fólico, farinha de arroz, sais minerais 
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibbsico, fumarato ferroso, 
sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, acido 
pantote- 	nico, 	vitamina 	a, 	vitamina 	b1, 	vitamina 	b6, 	acido 	fólico, 
vitamina d) e aromatizante vanilina, contém glúten. contem tragos de 
leite — Embalagem 400 g.  UN  125 

46 

Farinha 	de 	mandioca: 	torrada, 	tipo 	biju: 	devendo 	obedecer 	a 
legislação vigente, embalada em pacotes de 1Kg, com validade de 
no minimo 6 meses. KG 4.000 

47 Farinha de trigo com fermento — embalagem de 1kg KG 2.000 

48 Farinha de trigo sem fermento — embalagem de 1kg KG 3.000 

49 

Farinha 	milho, 	apresentação 	flocos 	milho, 	tipo 	amarela, 	prazo 
validade 	9 	meses, 	características 
adicionais:degerminado/macerado/socado/peneirado, 	aspecto 	físico 
levemente torrada - entregar embalagem de 500g (flocao)  UN  2.500 

50 

Fermento, 	componentes 	saccharomyces 	cerevisa 	e 	agente 
reidratação, 	tipo 	biológico, 	aplicação 	fermentação 	longa/massas 
salgadas 	ou 	semidoces, 	apresentação 	tablete, 	características 
adicionais melhorador produto panificação. Embalagem  minima  10 
g.  UN  200 

51 
Fermento, tipo químico, variedades regular, 	aplicação elaboração 
produtos panificação/massas, apresentação pó - embalagem 100g  UN  250 

52 

Fubá de milho, aspecto físico pó fino, isento de sujidade, mofo e 
fermentação, 	cor 	amarela, 	matéria-prima 	milho 	— 	entregar 
embalagem de 500 g  UN  800 

53 
Milho 	pipoca, 	tipo 	1, 	tipo 	grupo 	duro, 	tipo 	classe 	amarela 	- 
embalagem de 500g  UN  1.500 

54 Milho, tipo grão, aplicação mungunzá (canjica) - embalagem de 500g  UN  5.000 

55 
Polvilho, 	tipo 	1, 	origem 	amiláceo 	mandioca, 	tipo 	grupo 	fécula 
embalagem de 1 Kg KG 2.000 

56 Biscoito, 	classificação 	salgado, 	tipo 	peta, 	ingredientes 	polvilho 	-  UN  6.000 
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embalagem 100 g X.,.. 	 
57 Biscoito, tipo crean  cracker,  tipo bolacha - embalagem 400 g  UN  12.500 
58 Biscoito, tipo crean  cracker,  integral, embalagem 400 g  UN  1.500 

59 Biscoito, tipo rosquinha de c6co, embalagem 400g  UN  3.700 

60 
Biscoito, sabor doce, características adicionais ingredientes maisena, 
tipo bolacha - embalagem 400 g  UN  12.500 

61 

Biscoito, tipo  Club  Social, sabor água e sal, classificação salgado, 
características adicionais integral e sem recheio — embalagem de 
141g — contendo pacotes individuais de 26 g cada.  UN  1.000 

62 
Bolo alimentício, 	sabor frutas cristalizadas/passas, 	tipo 	panetone, 
peso 400 g  UN  1.000 

63 

Pão, 	tipo 	bisnaguinha, 	ingredientes 	farinha 	de 	trigo, 	fermento 
biológico, água potável, características adicionais isento de farelo, 
prazo minimo validade 10 meses - embalagem 200 g  UN  10.000 

64 

Pão de forma, ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e 
ácido 	fólico, 	açúcar, 	gordura 	vegetal, 	sal, 	fosfatos 	monocálcio 	e 
tricálcico, 	vitaminas 	PP, 	B6, 	B1 	e 	B12, emulsificantes estearoil-2- 
lactil, lactato de sódio, polisorbato 80 e monoglicerideos de ácido 
graxos, conservador propionato de cálcio. Embalagem 500 g.  UN  1.000 

65 

Pão 	de 	Hambúrguer 	ingredientes 	farinha 	de 	trigo, 	fermento 
biológico, água potável, características adicionais isento de farelo, 
embalagem com 10 unid  UN  2.000 

66 

Torrada, ingredientes farinha trigo enriquecida ferro e ácido fólico, 
características 	adicionais 	industrializada, 	integral 	e 	salgada 
embalagem de no minimo 160g  UN  200 

67 
Bacon 	manta 	embalagem 	a 	vácuo, 	rotulagem 	deve 	conter: 

procedência, peso liquido, fornecedor, data de validade KG 500 

68 

Carne 	bovina, 	tipo 	hamburguer, 	material 	carne 	bovina, 	tipo 
temperado, apresentação congelado, características adicionais sem 
proteína de soja, pesando aproximadamente 56g por unidade, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 	livre de sujidades, 	larvas e 
parasitas, embalado em camadas interfolhadas, acondicionado em 
caixa papelão reforçada, rótulo contendo, data fab/ val/ peso, carimbo 
do SIF. Temperatura de entrega - 18°C. Prazo de validade minimo de 
6 meses a partir data de entrega.  UN  400 

69 Lingüiça Defumada, tipo calabresa, ingredientes carne suína. KG 500 

70 Linguiça, tipo calabresa, ingredientes carne suína KG 500 

71 Mortadela, origem carne bovina, apresentação fatiada. KG 2.000 

72 

Presunto cozido, sem capa de gordura, de primeira qualidade. A 
embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente 
e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, acondicionados em caixas 
lacradas A embalagem deve conter externamente os dados de 
identificação, 	procedência, 	informações 	nutricionais, 	número 	de 	, 
quantidade 	do 	produto, 	número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender 
as especificações técnicas da portaria n° 369 de 04/09/1997 do 
Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da 
Inspeção 	Industrial 	e 	Sanitária 	de 	produtos 	de 	origem 	animal. 
Validade 	minima 	de 	120 	dias 	a 	partir 	da 	data 	de 	entrega. 
Conservação em ambiente refrigerado. KG 1.500 

73  

Queijo tipo parmesão - ingredientes básicos: queijo parmesão e 
conservador, 	características 	adicionais: 	produto 	próprio 	para 	o 
consumo_humano_e em conformidade com a legislação_sanitaria_em_ KG 2.500 
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vigor, acondicionado em embalagem plástica apropriada e inviolável, 
que 	deverá 	conter 	externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do , data de validade, 
quantidade de 	produto e atender as especificações técnicas da 
ANVISA e Inmetro. Validade  minima  de 120 dias a partir da data de 
entrega. Conservação em ambiente refrigerado 

74 

Queijo, 	tipo 	mussarela, 	de 	1a 	qualidade, 	com 	ingredientes 	leite, 
conservação 0 a10°C. Produto próprio para o consumo humano e em 
conformidade com a legislação sanitária em vigor. Apresentação em 
barra, 	acondicionada 	em 	embalagem 	plástica 	apropriada, 
transparente, 	limpa, 	resistente e inviolável, deverá ser a vácuo e 
conter 	externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 	procedência, 
informações nutricionais, número do , data de validade, quantidade 
de 	produto, 	número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF e atender as 
especificações técnicas da ANVISA e lnmetro. Prazo de validade  
minima  de 90 dias a partir da data de entrega. Conservação em 
ambiente refrigerado. KG 2.500 

75 

Salsicha 	a 	granel, 	embalagem 	em 	saco 	plástico 	transparente, 
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do 
Ministério da Agricultura, 	DIPOA 	n.304 de 	22/04/96 	e 	n.145 	de 
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 KG 3.000 

76 

Salsicha 	bovina, 	tipo 	Viena, 	enlatada 	ao 	molho 	comestível 	e 
conservantes, com identificação do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido na embalagem, validade  minima  de 01 ano, embaladas 
em latas com peso liquido de 280g e peso drenado de 180g.  UN  1.000 

77 

Sardinha 	em 	conserva, 	preparada 	com 	pescado 	fresco, 	limpo, 
eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. Acondicionado em 
recipiente 	de 	folha 	de 	flandres 	integro, 	resistente, 	vedado 
hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 250g de peso 
liquido drenado. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional , número do , 
data 	de 	validade, 	quantidade 	do 	produto. 	0 	produto 	deverá 	a 
presentar validade  minima  de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisita  UN  1.000 

78  
Adoçante, 	aspecto físico liquido, 	ingredientes edulcorante artificial 
aspartame,  tipo dietético - Frasco 100 ml  UN  40 

79 
Adoçante, aspecto físico liquido, ingredientes estévia, tipo dietético - 
Frasco 100 ml  UN  200 

80 
Adoçante, aspecto físico liquido, ingredientes Sacarina e Ciclamato, 
tipo dietético - Frasco 100 ml  UN  10 

81 Almôndega enlatada 420g  UN  1.000 

82 
Azeitona em conserva, tipo verde, tamanho grande, características 
adicionais com caroço - embalagem 200 g.  UN  500  

83 

Catchup  - composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e 
outras substâncias permitidas, admitindo no minimo 35% de resíduos 
secos, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de 
conservação, acondicionado em embalagem tetrapak com 200g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do , data de validade, 
quantidade de 	produto e atender as especificações técnicas da 
ANVISA e INMETRO. Caixa com 12 embalagens de 200g.Prazo de  UN  200 
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validade minimo de 6 meses a partir data de entrega 
84 Ervilha em conserva - embalagem 200g.  UN  1.000 

85 

Extrato de tomate, 	ingrediente básico tomate, 	prazo validade 	12 
meses, 	conservação 	isento 	de 	fermentação, 	características 
adicionais 	maduros, 	selecionados, 	sem 	pele e sem 	sementes - 
embalagem 140 g.  UN  5.000 

86 

Extrato de tomate, 	ingrediente básico tomate, 	prazo validade 	12 
meses, 	conservação 	isento 	de 	fermentação, 	características 
adicionais 	maduros, 	selecionados, 	sem 	pele e sem 	sementes - 
embalagem 260 g.  UN  1.500 

87 

Extrato de tomate, 	ingrediente básico tomate, 	prazo validade 	12 
meses, 	conservação 	isento 	de 	fermentação, 	características 
adicionais 	maduros, 	selecionados, 	sem 	pele e sem 	sementes - 
embalagem 340 g.  UN  6.000 

88 
Maionese, tipo tradicional, aplicação uso culinário - embalagem pote 
de 200g  UN  150 

89 

Margarina, composição básica óleos vegetais polinsaturados, sabor 
com 	sal, 	estabilizante 	lecitina 	de 	soja, 	acidulante 	ácido 	lático, 
conservante sorbato de potássio e benzoato de sódio, antioxidante 
ácido cítrico - embalagem 500 g  UN  5.000 

90 

Margarina, composição básica óleos vegetais polinsaturados, sabor 
com 	sal, 	estabilizante 	lecitina 	de 	soja, 	acidulante 	ácido 	lático, 
conservante sorbato de potássio e benzoato de sódio, antioxidante 
ácido cítrico - embalagem de 250g  UN  2.500 

91 
Milho Verde em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e 
sal - embalagem de 200g.  UN  2.600 

92 
Palmito em conserva, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e sal - 
embalagem 500 g.  UN  200 

93 Azeite oliva extra virgem - embalagem em lata 200 ml  UN  400 

94 

Caldo, para culinária, de galinha, acondicionado em caixa contendo 
24 unidades com peso mínimo 50 g cada unidade, validade do 
produto não poderá ser inferior a 3 meses, contados a partir da data 
de sua entrega. 0 produto devera estar em conformidade com as 
normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS; Rotulagem contendo 
no minimo, peso liquido, nome do fabricante e do produto, CNPJ do 
fabricante, 	numero do , data de fabricação e data ou prazo de 
validade  UN  200 

95 

Caldo, para culinária, de carne, acondicionado em caixa contendo 
24 unidades com peso mínimo de 50 g cada unidade, validade do 
produto não poderá ser inferior a 3 meses, contados a partir da data 
de sua entrega. 0 produto devera estar em conformidade com as 
normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS; Rotulagem contendo 
no minimo, peso liquido, nome do fabricante e do produto, CNPJ do 
fabricante, 	numero do , data de fabricação e data ou prazo de 
validade.  UN  150 

96 

Molho à base de polpa de alho - INGREDIENTES: Agua, polpa de 
alho, vinagre, sal, amido, açúcar, conservador sorbato de potássio. 
Não contém glúten. Apresentação embalagem de 150 ml.  UN  500 

97 

Molho Shoyo - INGREDIENTES: Agua, sal, soja, 	milho, açúcar, 
xarope de glicose, corante caramelo, realgador de sabor glutamato 
monossódico - Apresentação embalagem de 150 ml.  UN  500 

98  Oleo  vegetal, matéria prima soja, tipo degomado - 900ml  UN  8.000 

99 Sal Iodado refinado - embalagem 01 kg  UN  900 

Tempero, tipa_alho_e_sal,_apresentação_pasta,_aplicação uso culinario_ _ 	UN  900 100  
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- embalagem de 1kg 

101 
Tempero, tipo completo, apresentação pasta, aplicação uso culinário 
- embalagem de 1 kg  UN  900 

102 
Tempero, tipo completo, apresentação pasta, aplicação uso culinário 
- embalagem de 400 g  UN  3.000 

103 
Vinagre, matéria-prima álcool, tipo neutro, acidez 4,20, aspecto físico 
liquido, aspecto visual limpido e sem depósitos 750 ml  UN  800 

104 
Vinagre, matéria-prima maga, aspecto físico liquido, aspecto visual 
limpido e sem depósitos 750 ml  UN  50 

105 
REFRIGERANTE, a base de COLA, em embalagens  pet  de 2,5 
litros  UN  8.000 

106 REFRIGERANTE, a base de COLA, em embalagens  pet  de 2 litros  UN  8.000 

107 
REFRIGERANTE, a base de GUARANÁ, em embalagens de  pet  de 
2 litros  UN  10.000 

108 
REFRIGERANTE, à base de LARANJA, em embalagens  pet  de 2 
litros  UN  10.000 

109 
Pó 	para 	refresco, 	composição 	com 	açúcar, 	vários 	sabores, 
embalagem 240 g  UN  1.500 

110  

SUCO industrializado, apresentação pronto pra beber, à base de 
leite, néctar de fruta, sabor DIVERSO, composto de suco e polpa de 
fruta concentrados, embalagem Tetra  Pack  de 200 ml, reembaladas 
em caixa de papel vedadas. Prazo de validade minimo de 6 meses a 
partir data de entrega do produto.  UN  20.000 

111 

SUCO 	NATURAL 	SABOR 	DIVERSO: 	Apresentação: 	liquido 
concentrado, frasco de 500m1. Apresentação integral. Bebida não 
fermentada, homogeneizada, preparado a partir da extração do fruto, 
maduro, 	são 	e 	limpo, 	isento de matéria terrosa, 	de 	parasitas e 
detritos animais ou vegetais. 	Não deverá conter fragmentos das 
partes não comestíveis das frutas, nem substancias estranhas à sua 
composição 	normal, 	devendo 	estar 	isentos 	de 	leveduras, 
fermentações e parasitos  UN  

, 

10.000 

112 

Anilina 	corante, 	tipo 	conjunto 	coloração 	tricrômio 	de 	masson, 
composição 	hematoxilina 	weigert, 	ácido 	picrico, 	componentes 
adicionais fucsina 	mallory, 	azul 	anilina 	masson, 	cores 	diversas - 
embalagem 10 ml  UN  600 

113 
Canela condimento, apresentação natural, aspecto físico em casca, 
aplicação culinária em geral - embalagem 50 g  UN  500 

114 Chá - caixinha 10 g - sabores variados  UN  500 

115 
C6co seco sem açúcar, apresentação ralado, aplicação culinária em 
geral - embalagem 100 g  UN  5.000 

116  
Cravo em botão floral maduro e dessecado - embalagem de 25g e 
maxima UN  300 

117 
Doce confeitado, tipo pipoca doce, ingredientes milho, açúcar, peso 
90g  UN  1.000 

118 
Erva doce em semente, aspecto físico folha desidratada, aplicação 
culinária em geral — embalagem 25 g  UN  200 

119 Gelatina alimentícia, tipo comum, 35 g - sabores variados  UN  6.800 

120 

Proteína texturizada soja, composição básica proteína de soja 50% e 
carboidrato 	30%, 	apresentação 	farinha, 	aspecto 	físico 	solido 
embalagem 400g  UN  3.000 

121 

Agua mineral natural sem gás, acondicionada em embalagens de 1,5 
litros, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e 
com validade para 12 (doze).  meses. GARRAFA 2.000 
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122 

Agua mineral natural, acondicionada em galão de 20 litros, com 
certificados de autorizações dos órgãos competentes e com validade 
para 12 (doze) meses. 

c'-----,_..— 

GALÃO 3.000 

123 
Agua 	mineral 	sem 	gas 	acondicionada 	em 	garrafa 	de 	500 	ml 
descartável GARRAFA 2.000 

124 

Massa pronta para bolo, sabor diverso. Apresentação em 
embalagens de 450g, que devem conter a parte externa os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de , 
quantidade do produto. A embalagem deve estar integra e livre de 
qualquer sujidade. Validade  minima  de 90 dias a partir da data de 
entrega. 	 . UNIDADE _ 2.000 

2.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

2.3. As empresas deverão apresentar a proposta em seus s de interesse. 

2.4. Os bens deverão ter prazo de garantia conforme especificado pelo fabricante. 

2.5. Os produtos deverão ter, a vencer, o prazo de validade mínimo de 70% do prazo 
total fixado pelo fabricante. I nformamos que no recebimento do produto deverá ser 
atendido o prazo constante no Termo de Referência e se no item mesmo for omisso, 
será observado o percentual estipulado neste item. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei n° 10.520/2002 e do Decreto Municipal n.° 045/2018, de 13 de 
novembro de 2018. 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 11111111.11111111.11111110011101111* 

4.1. 0 fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo 
de entrega não superior a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da 
Nota de Empenho, assinatura do instrumento de contrato ou da Autorização de 
Fornecimento - AutF, se for o caso. 

4.2. Os bens deverão ser entregues no endereço especificado na ordem de 
fornecimento, em sua ausência deverá ser entregue na sede do órgão licitante, no 
endereço Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, no horário 
das 07h0Omin horas ás 17h0Omin horas. 

4.3. 0 fornecimento dos produtos, cujos preços serão registrados através da Ata de 
Registro de Pregos, deverá ser solicitado mediante a apresentação da Autorização de 
Fornecimento - AFcorrespondente. 
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4.3.1. Cada Autorização de Fornecimento - AutF conterá, sucintamente: 

a) Autorização de Fornecimento n.° XXX/2019; 
b) Ata de Registro de Preços n.° XXX/2019 - Pregão Presencial n.° 002/2019; 
C) Razão Social do Fornecedor, n.° do CNPJ, Endereço, Telefone e  e-mail;  
d) Número do Item; 
e) Descrição do produto; 
f) Quantidade solicitada; e 
g) Valor registrado e valor total. 

4.4. A nota de empenho ou a Autorização de Fornecimento -  AF  poderão ser 
transmitidas à fornecedora por meio de fax ou meio eletrônico, poderá ser emitida 
mais de uma Autorização de Fornecimento -  AF  por mês. 

4.5. Os produtos deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a 
completa segurança durante o transporte. Os volumes contendo os produtos poderão 
estar ainda, identificados externamente com os dados do destinatário constantes da 
nota fiscal e o endereço de entrega. 

4.6. A empresa fornecedora ficara obrigada a atender todas as Autorizações de 
Fornecimento -  AF  emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo 
se a entrega delas decorrente for prevista para data posterior ao seu vencimento. 

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

5.1.0 custo estimado foi apurado a partir de orçamentos provenientes de pesquisas 
de mercado, mediante consulta aos pregos praticados em atas de registro de preços de 
órgãos públicos e em verificação aos preços já praticados no Município. 

6. RECEBIMENTOECRITERIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. Os bens serão recebidos: 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da 
conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta. 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 
07 (sete) dias do recebimento provisório. 

6.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

6.2. A Administração rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo 
com as especificações técnicas exigidas. 
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6.3. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada obriga-se a: 

7.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.2.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados 
pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

7.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei n°8.078, 
de 1990; 

7.2.2.1. 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério 
da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas 
expensas, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, o produto com avarias ou 
defeitos; 

7.2.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 

7.2.4. Comunicar a Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
que antecede a data daentrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

7.2.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta 
de contrato; 

7.2.7. Não permitira utilização de qualquertrabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para osmaioresde quatorze anos; nem permitira 
utilização do trabalho do menorde dezoitoanos em trabalho noturno, perigoso ou 

	 insalubre;  
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7.2.8. Responsabilizar-se Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. A Contratante obriga-se a: 

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado; 

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos nc Edital e seus anexos; 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não 

superior a 90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

em Ata. 

9. MEDIDASACAUTELADORAS 

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei n.° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 
sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma 
de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1.-Nos termos do  art.  67 Lei-n(18,666de-1993, será-designado-representante para— 
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acompanhar efiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro prõ-pro todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário 
regularização de falhas ou defeitos observados. 

013n 
Pa▪  l ▪  N, 

10.1.1. 0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em  co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o  art.  70 da Lei n.° 8.666/1993. 

10.3. 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos a autoridade competente para as providências cabíveis. 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 8.666/1993, da Lei n.° 
10,520/2002, do Decreto Municipal n.° 045/2018 a Contratada que, no decorrer da 
contratação: 

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

11.1.2. Apresentar documentação falsa; 

11.1.3. Comportar-se de modoinidõneo; 

11.1.4. Cometer fraude fiscal; 

11.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de 
Preços ou no Contrato. 

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficara sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes 
sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b. Multa: 

b.1. Moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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b.2. Compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, 
podendo ser cumulada com a multa  moratoria,  desde que o valor cumulado 
das penalidades não supere o valor total do contrato. 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar como Município de Cocos, 
pelo prazo de até dois anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na 
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer 
n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e 
Acórdãos n°2.218/2011 e n°3.757/2011, da  la  Câmara do TCU. 

d. Impedimento de licitare contratarcom o Município e descredenciamento no  
CRC  pelo prazo de até cinco anos; 

e. Declaração de  in  idoneidade 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 a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados; 

11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

11.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

11.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

11.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilicitos praticados. 

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993. 
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11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em Consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado á Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados á Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, 
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados 
judicialmente. 

11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 
pela autoridade competente. 

11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro 
Cadastral  -CRC.  

11.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

11.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão 
previstas no Edital. 

Cocos-Bahia, 14 de fevereiro de 2019. 

Marcelo douza Emerenciano 
Prefel o Municipal 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS cocos 
GOVERNO MUNICIPAL BAHIA 

 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao 
objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações 
exigidas no Edital do Pregão Presencial em epígrafe. 

1. Identificação do Licitante: 

a. Razão Social: 
b. CNPJ n.°: 
c. Inscrição Estadual: 
d. Endereço completo: 
e. Telefone, fax,  e-mail:  
f. Banco, Agência e n.° da conta corrente: 

2. Condições Gerais da Proposta: 

a. a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua 
apresentação; 

b. o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, 
nos quais estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua 
remuneração, inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, 
mão de obra, salários, encargos sociais, previdencitrios e trabalhistas, embalagens, 
transportes, seguros, peças de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção 
e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto desta licitação parao cumprimento das obrigações decorrentesdo contrato. 

3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 

a. examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições 
nele estipuladas e que, ao assinarmos este Te.-mo, renunciamos ao direito de alegar 
discrepância de entendimento com relação ao Edital; 

b. cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, 
contida na Lei n.° 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

c. em nossa proposta estão incluidas todas as despesas referentes à execução do objeto 
licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto; 
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d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso 
venha a ocorrer. 

4. Condições de Pagamento: 

a. 0 prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da entrega 
de cada item, e somente após a devida conferência e liberação do órgão solicitante 
e/ou fiscalizador. 

5. Proposta de Pregos 

******Observação: Cabe aqui na proposta de pregos, o licitante transcrever os itens da plani lha 
constante do Termo de Referência, com os s ao qual deseja realizar proposta. 

Item Descrição 
Marca 

Unid Quant 
Valor 

. 	, 	. 
Unitano 

Valor Total 

01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX marca XX XX 

02 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX marca XX XX 

03 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX marca XX XX 

04 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX marca XX XX 

Valor Total do 

0 valor Total do da proposta perfaz o valor de R$ XX.X)0(,XX (X)0XX XXXXXXXX XXXXXXX)/ . 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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A 	 Assinatura 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 

DECLARAÇÃO 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ n.° 	 
DECLARA, em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL N 	° 
002-2019, no  art.  32, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, e no item 7.1., inciso IV, da 
Instrução Normativa  MARE  n.° 05/1995, a inexistência de fato superveniente 
impeditivo da sua habilitação. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MODELO DE DECLARAÇÃO PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

 

ANEXO IV 

   

        

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n.° 9.854/99) 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 

A empresa 	 , inscrita 	no 

CNPJ n.° 	 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

	 , portador(a) da Carteira de Identidade n.° 	  e do CPF 

n.° 	 , DECLARA,para fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n.° 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz ( ). 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante devera confeccionar este documento em pope( timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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ANEXO V 

   

       

       

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

DECLARAÇÃO DE M1CROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE 
Modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 

(razão social da empresa) 	  inscrita no CNPJ 

n.° 	 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

	 , portador(a) da Carteira de Identidade n.° 	  e do  

OFF  n.° 	 , DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO 

PRESENCIAL N.° 002-2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 

que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( 	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de 

14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3°da Lei Complementar 

n.° 123, de 14/12/2006. 

( 	) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1° do  art.  18-A da Lei 

Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses 

descritas no §4°, do  art.  3°, da Lei Complementarn.°123, de 14 dedezembrode 2006. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura  do Represent 3nte Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

Obs.: 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa. 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial 

410 	Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 

(razão social da empresa) 	  inscrita no CNPJ 

n ° 	 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

	 , portador(a) da Carteira de Identidade n.° 	 e do 

CPF n.° 	 , DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO 

PRESENCIAL N.° 002-2019, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que os envelopes n.° 1 e2 contêm a indicação do objeto, o preço oferecido 

e a documentação de habilitação, respectivamente. 

X X X X X XXX X XX X X - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura cio Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



tRank)IP8/ 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCO 
kssInatura 

HAMA 
GOVERNO MUNICIPAL 

   

MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

 

ANEXO VII 

   

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n. 0 2, 
de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informa cão do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref..  PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 

(Identificação completa do representante licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da empresa licitante) doravante 

denominado (Licitante), para fins do disposto no edital do PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-

2019, declara, sob as penas da lei, em especial o  art.  299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N.°002-2019 

foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, 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 do PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-

2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO 

PRESENCIAL N.° 002-2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualqueroutro 

participante potencial ou de fato PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019, por qualquer meio 

ou por qualquerpessoa; 

(c) que nãotentou, porqualquer meio ou porqualquer pessoa, influir na decisão 

de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-

2019 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO 

PRESENCIAL N.° 002-2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação: 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO 
PRESENCIAL N.° 002-2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de 
Cocos antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRATICA DE ATOS 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

9'0  
4.; 

pag. no:  1/42C-2 

\. 
Assinatura 

CONCERNENTES AO CERTAME 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 

CREDENCIAL 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 

	 , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 

Registro de Identidade n.° 	, expedido pela 	, devidamente inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.° 	, residente a rua 

	como nosso mandatário, a quem outorgamos 

amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado 

acima, conferindo-lhe poderespara: 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir 

deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessor, 

firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame  etc).  

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019 

Assinatura  do Represent 3nte Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Pregoeiro e Equipe de Apoio  

6,20  3  
Pag. 

— 

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 002-2019 

A empresa 	 , pessoa jurídica de direito privado, 

com sede a 	 , bairro 	 , na cidade de 

	 , Estado de 	 , devidamente inscrita no CNPJ 

sob n° 	 , inscrição estadual n° 	  

neste ato representado por seu representante legal, 	  

nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade n° 

	 , e inscrito no CPF n° 	 , residente e domiciliado 

a 	 , bairro, 	 , na cidade de 

	 , Estado de 	 , através da presente 

declaração, DECLARO que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do  

art.  10  e no inciso Ill do  art.  5° da Constituição Federal de 1988. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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ANEXO X MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.°002-2019 
PROCESSO LICITATORIO N.° XXX-2019 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos XX dias do mês de XXXXXXXXXX de XXXX, O MUNICÍPIO DE COCOS, Estado da Bahia, 
por intermédio do Município de Cocos, com sede na Rua Presidente Juscelino, 115, 
Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, inscrito no CNPJ sob o n.° 
14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de Souza 
Emerenciano, XXXXXXX, XXXXXXX, portador do RG n.° XXXXXXXX SSP/XX e CPF n.° 
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na XXXXX XXXXXX XXXX, XX, XXXXXX, XXXXXXX, 
XXXXXX, CEP XX.XXX-XXX„ legalmente investido e no exercício pleno de Secretaria, 
doravante denominado CONTRATANTE. 

Nos termos da Lei n.° 10.520/2002, da Lei n.°8.078, de 1990- Código de 
Defesa do Consumidor; Decreto Municipal n.° 045/2018 e Lei Municipal n 496/2007; 
aplicando-se, subsidiariamente, Decreto n° 8.250/2014 alterado pelo Decreto n° 
9.488/2018  ea  Lei Federal n.° 8.666/1993, e as demais normas legais correlatas; 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial 
para Registro de Preços n.° CO2-2019, homologado pelo Prefeito Municipal em xxxxx; 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição dos itens/s a 
seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer 
parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, 
inscrita no CNPJ sob o n.°XXX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
CEP XX.XXX-XXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, 
portador(a) da Cédula de Identidade n.° XXXXXXX e CPF n.° XXX.XXX.XXX-XX, cuja 
proposta foi classificada em XX lugar no certame. 

raLIODONVItita - DO 0 BaTQ 

1.1. Registro de pregos para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 
destinados à merenda escolar e demais secretarias do Município de Cocos. 
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

Item 
Descrigão/ 

Especificação 
Marca/ 
Modelo 

Unidade 
Quantidade 

Total Estimada 
Prego 

Unitário 

01 
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1.2. A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

2.1. 0 órgão gerenciador  sera  a Secretaria Municipal de Administração. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal deAdministraç'ao; 

2.2.2. Fundo Municipal de Assistência Social; 

2.2.3. Secretaria Municipal de lnfraestrutura; 

2.2.4. Secretaria Municipal deAgricultura; 

2.2.5. Secretaria de MeioAmbiente; 

2.2.6. Secretaria Municipal de Educação; 

2.2.7. Fundo Municipal de Saúde; 

2.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e do Decreto Municipal n.° 045/2018 e 
subsidiariamente ao Decreto Federaln° 9.488/2018, e na Lei n.° 8.666/1993. 

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por orgao ou entidade, a 25% (vinte e cinco por cento) dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

2.3.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao orgão aderente a 
responsabilidade pela imposição de penalidade aofornecedorfaltoso, comunicando 
o fato ao órgão gerenciador. 
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2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se 
que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 
conforme artigo 7° do Decreto Municipal n.° 045/2018. 

3. CLAUSULATERCEIRA-DA VALIDADE DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura não podendo ser prorrogada. 

4. pausuLAQUART4*.-pAALTERAÇÂO DA ATA DE REGISTRO p_EnEgos 

4.1. 0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aosfornecedores. 

4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.2.1. Convocar o fornecedor visando á negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

4.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; e 

4.2.3. Convocaros demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.3. 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: 

4.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivose comprovantes apresentados, e 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

4.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder á 
revogação da Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação maisvantajosa. 

4.5. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada 
da Ata de Registro de Pregos aos órgãos participantes, se houver. 
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5. CLAUSULA QUINTA- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

5.1. 0 fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo 
administrativoespecífico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou 
não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; 

5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornarsuperior 
àqueles praticados no mercado; ou 

5.1.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços. 

5.2. 0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados ejustificados. 

5.2.1. por razão de interesse público; ou 

5.2.2. a pedido do fornecedor 

5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

6. CLAUSULA SEXTA- DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

6.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá 
ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contratc/Autorização). 

6.1.1. 0 órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece 
vantajoso, mediante realização de pesquisade mercado prévia à contratação. 

6.2. 0 órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada 
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho 
ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, sefor o caso, sob pena de decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de 
Registro de Preços. 
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6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor e aceita pela Administração. 

6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a 
Contratante realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a 
manutenção das condições de habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos 
autos do processo. 

6.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

6.5. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

6.5.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no 
Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

6.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

6.7. Durante a vigência da contratação, 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 no curso da 
execução contratual, de tudo dando ciência á Administração. 

7. CLAUSULA SÉTIMA-DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as 
disposições definidas na minuta de contrato, Autorização de Fornecimento ou 
instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 
57 da Lei n.° 8.666/1993. 

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro. 
para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU 
n.°39, de 13/12/2011. 
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8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustaveis. 

8.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 
alterações, obedecidas as disposições contidas no  art.  65 da Lei n° 8.666/93, Decreto 
Municipal n.° 045/2018, e subsidiariamente no Decreto Federal n° 9.4882018. 

9. CLÁUSULA NONA -i;)E3RIGAÇOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada obriga-se a: 

9.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.2.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados 
pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicaçõesda marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazodegarantia; 

9.2.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do 
manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de 
assistência técnica autorizada; 

9.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.°8.078, 
de 1990); 

9.2.2.1. 0 deverprevisto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério 
da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas 
expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com 
avarias ou defeitos; 

9.2.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 

9.2.4. Comunicará Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data daentrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 
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