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CONTRATO N9 
205-2019 2019  
OBJETO: Contrato de fornecimento de  materials  de expediente vinculado h Ata de Registro 

de  Preps  n° 029-2018. 

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

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



N3. 1•"- 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

WOOS  
GOVERNO  MUNICIPAL 

  

14.10k,kg,LIDAN, 

Cocos-BA, 09 de julho de 2019. 	 i,,1036ac 

Exm°. Sr. 
Marcelo de Souza Emerenciano 
MD. Prefeito Municipal  

REF.:  Solicitação de celebração de Contrato. 

Senhor Prefeito,  

Inicialmente cumpre reiterar que, para atender as necessidades do Município 
de Cocos-BA foi necessária a deflagração de Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Presencial n° 023-2018, objetivando o registro de pregos para eventual 
aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades do Município 
de Cocos - Bahia. 

Em 11 de julho de 2018, o Município de Cocos-Bahia firmou a Ata de Registro 
de Preços n° 029-2018  corn  a empresa RAIDIUNDP, MOURA SAMPAIO-ME, inscrita 
no CNPJ sob o n° 33.985.433/0001-00, com sede na Rua Presidente Vargas, n° 451 
A, centro, Cocos-BA, neste ato representada pela Sra.  Raimunda Moura Sampaio, 
portadora da Cédula de Identidade n°200834169 SSP-BA e CPF n°571.731.685-20, 
com vigência de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. 

No entanto, considerando que o termo final da ata de registro de preços é o dia 
11 de julho de 2019, considerando que existe saldo do valor registrado e 
considerando ainda que não foi deflagrado um novo processo licitatório, toma-se 
imprescindível a celebração de um contrato com vigência até o dia 10 de outubro de 
2019, para que a Administração Pública não sofra prejuízos no exercício de suas 
atividades. 

Desta forma, visando a continuidade dos fornecimentos, essenciais as 
atividades da Administração Pública, cuja eficiência e aprovação são cristalinas, além 
do que compatível com as ofertas de mercado, venho requer a V.Et autorização 
para celebrar o contrato no valor de R$ 183.104,20 (cento e oitenta e três mil, cento e 
quatro reais e vinte centavos), com vigência até o dia 10 de outubro de 2019, 
conforme quantitativo enviado em anexo, consubstanciado razão de interesse público 
relevante. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Na oportunidade, integram esta requisição: 1) Cópia da Ata de Registro de 
Pregos; 2) Planilha com demonstrativo de saldo atual; 3) Certidões da Contratada. 

Na certeza de que seremos atendidos, renovo protestos de estima e elevada 

considerar. 

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



BRASIL Acesso ó informacão 

Receita Federal 

Participe Serviços Legislação 	Canais 

tb- 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E „4 DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: RAHVILINDA MOURA SAMPAIO 
CNPJ: 33.935.433/0001-00 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito paSS;VO acinta Idectificadc que vierem a ser apuradas, á certificado que  
!la.°  constam pendbncias em seu nome,  relatives  a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil ,FD.FB'i e a inscrições em Divide Ativa da União DALI) junto a 
Procuradoria-Geral  :la  Fazenda Naciona; ?GEN:,  

Esta certidão é valida  pars  o estabelecimento rnatriz a suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Õrgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinoulados. Refere-se a situação do 
sateito passivo no  ambit°  da  PRE;  e da PGEN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único  dc art.  11 	Le:  n°6212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita.gEb desta certidão estã condlcionada 	',erificacão  cc  sua autenticidade na  Internet,  nos 

endeteços chttpirrtb,gov_br> ou -rhttpiivnivi porn.gov.br>. 

Certidão t?rnitlde gratiditamenre gcrn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emito.a és ti 2441 do dia 12./I 1. 12018 <hora e data de  Brasilia>.  
Valicia até 11/03/2019. 
Código de controle da certidard' 17AD_B3DA.57DA.C54A 
Qualquer rasura ou emenda ti‘ validara este documento. 

p7;çi -  a 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 
- 

RAZÃO SOCIAL 

RA1MUNDA MOURA SAMPAIO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

099.543.716 

CNPJ 

33.985.433/0001-00  

Emissão: 08/07/2019 11:27 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos  arts.  113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°. 20191814981 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 08/07/2019, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA  INTERNET,  NO ENDEREÇO http://wvAv.sefaz.ba.gov.br  

Valida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
RUA PRESIDENTE JUSCELINO 
CENTRO 
COCOS 

BA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS• 

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(3) Diretor (a) da Divisão Divida Ativa, datada em 
06/05/2019, sob processo de n° 379)2019 

Certifico  qua  a empresa com domicilio fiscal sito à PCA PRESIDENTE VARGAS, n°45 1-A, TOQUE ESPECIAL, 
CENTRO, inscrita neste município sob n° 4900182, CF'F/CNPJ:33.985.433/0001-00 e natureza , consta arrolado em 
pome de (a) : RAIMUNDA MOURA SAMPAIO - ME, e não possui ate a presente data qualquer débito levantado junto 
ao erário. 

Em firmeza de que eu , passei esta, a qual vai assinada e conferi da por mim, encerrada e subscrita pelo (a) Sr (a) 
Diretor  la)  desta Divisão após lançamento dos pagamentos em nosso cadastro. 

alidade da Certidão de 90 () dias a contar da data de sua emissão. 

/1/4:,S certidões fornecidas no excluem o direito da Fazenda Pública M u 	pal  cobrar,  ern  qualquer tempo. as  &biros qua  venham a ser posteriormente 
aPurados pela autoridade administrativa competente. 

COCOS-BA 
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CAIXA 
ECONÕM.0.4,, FEDERAL  

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

33.985.433/0001-00 

RAIMUNDA MOURA SAMPAIO 

RUA TIRADENTES 51 / CENTRO/ COCOS / BA / 47680-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o  Art.  7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, 
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em 
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:21/06/2019 a 20/07/2019  

Certificação Número: 2019062100532258724804 

Informação obtida em 08/07/2019 11:23:57 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Consulta Regularidade do Empregador 	 ragma i ue 

Voltar 

 

Imprimir cr-S- 

 

haps://consulta-crf caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressaojsf 	 08/07/2019 
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PODRR JUDICIÁRIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RAIMUNDA MOURA SAMPAIO 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 33.985.433/0001-00 

Certidão n°: 175372580/2019 
Expedição: 08/07/2019, As 11:31:39 
Validade: 03/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição_ 

Certifica-se que RAIMUNDA MOURA SAMPAIO 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

33.985.433/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011_ 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários a identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimolentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.  

La. 



RAHVIUNDA MOURA SAMPAIO-ME - CNPJ: 33.985.433/0001-00 

. 1 
i 

3 Apagador para quadro branco 50 Und 5,31 265,50 

4 Apontador de hipis caixa C/12 50 cx 2,90 145,00 

6 Balão n°07 cores diversas  pct  d 50 250  pt  6,00 1.50000 

8 Barbante  au  100% algodão embalagem de 100 grcolorido 200 un 3,10 620,00 

9 Barbante cru 100% algodão embalagem de 1k 200 un 16,00 3.200,00 

10 Bobina de papel para calculadora 10 rl 1,95 . 19,50 

11 Bobina de papel térmico p/ fax rolo de 30 m 10 rl 8,50 65,00 

15 bola de plástico para decoração 50 cm 250 un 4,90 1.225,00 

19 Borracha escolar branca cx 20 unid 200 cx 9,90 1.980,00 

22 Caderno caligrafia 96 fls univ. capa dura 900 un 6,00 5.400,00 

24, Cademo meia pagina grande (brochudlo) 200 um 6,90 1.380,00 
-a 

27 Calculadora media 10 un 9.90 99,00 

30 Capa para encadernação  Pet  com 100 und 30  Pct  24,90 747,00 

31 Cartela de Bingo numeradas com 100 10 Blco 2,60 26,00 

36  Clips  n° 1/0 08x28mm cx cl 100 unidades 50 cx 1,50 75,00 

42 Cola em bastão tubo de 8 gramas 200 un 1,30 260,00 

43 Cola para artesanato cores diversas 50 un 4,90 245,00 

45 Cola para porcelana fria 500 gr 60 un 9,90 • 594,00 

48 Creponzio diversas cores 50 un 5,00 250,00 

49 Emborrachado colorido com brilho placa  pot  c/lOplaca. 500  pt  47,50 23.750,00 

50 Emborrachado colorido  pct  c/10 placas 200  pt  14,00 2.800,00 

51 Emborrachado estampado  pct  c/10 placas 250  pt  37,90 9.475,00 

52 Emborrachado liso  pet  c/ 10 placas com 50x40x1.5 mm 250  pt  15,10 3.775,00 

53 Envelope branco 10x15 cx c/250 un 20 cx 13,90 278,00 

54 Envelope branco 16x23 cx c/250 un 20 cx 37,50 750,00 

57 Envelope colorido 10x15 cx c/250 un 20 cx 62,50 1.250,00 

56 Envelope colorido 16x23 c /250 un 20 cx 75,00 1.500,00 

65 Estrator de grampos em aço CROM. 26/6 20 un 1,40 28,00 

66 Fita adesiva transparente largo 50 mts  Pct/  c/5 un 50  Pct  11,50 575,00 

69 Folhas de isopor com 1 cm  pct  com 25 uni 9  pt  47,50 427,50 

72 Grampeador de mesa estrutura metálica médio 10 . 	un 24,00 240,00 

73 
Grampeador de mesa estrutura metálica pequeno 
tipo alicate 

5 un 40,00 200,00 

75 Grampo para grampeador 23/13 cobreado cx cl 1000 unid. 20 cx 4,90 98,00 

76 Grampo para grampeador 26/6 cobreado cx 5000unid. 20 cx 5,00 100,00 

77 Guilhotina 46cm 2 un • 149,00 298,00 

78 Lápis de cor caixa c/ 12 tamanho grande 1500 cx 4,00 6.000,00 

82 Lapiseira com grafite n°0.7 cx com 10. 20 cx 17,00 340,00 

83 Lapiseira com grafite n°0.9 cx com 10 unid. 10 cx 33,00 330,00 

86 Livro de ponto com 100 fis 50 un 10,90 545,00 

87 Livro de protocolo capa dura com 100 fls 50 un 8,90 445,00 

88 Maquina Encadernadora 3 un 290,00 870,00 

89 Máquina para cortar isopor 3 un 58,90 176,70 

90 Maquinas para bolear creponzão 3 un 160,00 480,00 

92 
Marcador 	para 	quadro 	bronco 	cor 	vermelha recarregável (18  
qualidade),  ex  cl 12 und 

cx 58,00 5.22000 

93 
Marcador 	para 	quadro 	branco 	recarregavel 	(1° 	a idade), cor preta ct 
G 12 und 

200 cx 52,80 10.560,00 

94 
Marcador pincel para quadro branco reca  
cx cl 12 und 

áv  11, qualidad . cor azu 
,... 

*- 
` 

200 cx 52,80 10.560,00 

96 Mine grafite 0.7 mm caixa G 10 tubos de 12 ,d. NA,* 
vv-  et" 9,90 49,50 
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97 Mine grafite 0.9 mm caixa c/ 10 tubos de 12 unid. 5 cx 9,90 49,50 

100 
Papel A-4 colorido, blocos com 500 lis (caixa  Cam  
10 blocos) 

133 
CX 

229,00 30457,00 

107 Pape! dupla 	face 	(color 	set) 	48X66 	cm, 	cores diversas c/20 un 200  
pt  

14,90 2.980,00 

108 Papel fotográfico A-4 multilaser 50 cx 18,90 945,00 

109 
Papel hectografico - matriz na cor roxa cx  corn  100 
fls. 

50 
cx 

60,00 3.000,00 

110 Papel  Kraft  branco bobina de 1.00 mt largura 50 11  60,00 3.000,00 

113 Papel oficio 2 em blocos com 500 fls. Caixa com 10 blocos 50  ox  259,00 12.950,00 

114 
Papal oficio 9 em blocos  corn  500 fis.cabia comia 
blocos 

50 cx 270,00 13.500,00 

115 Papel vergé cx c/ 50 fls 50 cx 15,90 795,00 

118 Pasta catálogo 100 fls 50 un 16,90 845,00 

119 Pasta catálogo 50 lis • 50 un 6,90 345,00 

126 Plástico Transparente rolo  corn  50 mt x 1,40 20 rolo 190,00 3.800,00 

127 Prancheta 20  urn  4,90 98.00 

131 Quadro branco 3,00x1,20 10 un 398,00 3.980,00 

134 Tesoura comum em  ago  inox 215mm profissional 20 un 14,90 29600 

142 Tinta guache em pote com 15 ml com 12 unid. 50 cx 3,90 195,00 

146 Tinta para tecido cores diversas c/12 un 50 cx • 30,00 1.500,00 

148  TNT  liso rolo com 50 mt x 1,40 50 rolo 86,00 4.300,00 

149 Transparência para retroprojetor 210x297 mm cx Cl 100 unidades 10 cx 85,00 850,00 

TOTAL 183.104,20 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N*029-2018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N ° 023-2018 
PROCESSO LICITATORK) N.° 077-2018 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 11 dias do mês de julho de 2018, o MUNICÍPIO DE COCOS, Estado da !Bahia, por 
intermédio do Município de Cocos,  cam  sede na Rua Presidente Juscelino, 1151  Centro, Cocos, Estado 
da Bahia, CEP 47.680-000, inscrito no CNPJ sob a n.° 14.222.012/0001-75, neste ato representada 
pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, medico, portador da Cédula de Identidade n.° 
9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021 272 047-35, residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-BA, 
legalmente Investido e no exercicio pleno do mandato de Prefeito Municipal, doravante denominado 
CONTRATANTE. I  

Nos termos da Lei n 0  10.520/2002, da Lei n.° 8.078, de 1990. Código de Defesa do 
Consumidor; Decreto Municipal n.° 004/2014 e Lei Municipal n 496/2007; aplicando-se, 
subsidiariamente, Decreto n°7 892/2013 alterado pelo Decreto n° 8.250/2014 a Lei n.° 8666/1993, e as 
demais normas legais correlates; 

• Em face cla classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial pare 
Registro de  Preps  n.° 023-2018, homologado pelo Prefeito Municipal em 02 de julho de 2018; 

'Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição dos itens/lotes a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referênda, que passa a fazer  ',aria  integrante desta, 
tendo sido, os referidos pregos, oferecidos pela empresa 1RAIMUNDA MOURA SAMPAIO-ME, inscrita 
no CNPJ sob o n.° 33.985.433/0001-00, com sede na Rua Presidente Vargas, n° 451 A, centro, CEP 
47.680-000, no Municipio de Cocos-BA, neste ato representada pela Sr°. Raimunda Maura Sampaio, 
portadora da Cédula de Identidade n.° 200834169 SSP-BA e CPF n.°571 731685-20, cuja proposta foi 
classificada em 1° lugar no certame. 

1.1. 0 objeto desta é o registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de Material de-
Expediente visando atender as necessidades do Município de Cocos, conforme especificações do 
Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

3 	Apagador para quadro branco 

APOnfador de  lapis  coma C/12 	 t,  2.000 	cx 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ no 14222.012/0001-75 	

ea 	
Telefone: (77) 3489.1041 

500 Una- 5,31 

2;90 5:800,00 

2.055,00 



Estado da Bahia  

GOVERN* MUNICIPAL ' 
• gram-raraiaA 

. 	6 	.  Bait°  rt°  di  6x401ertis  Oct  c! o . POO Pi 	. • -8,00 • ..- 	it4'00,90. 

' 8 	:. Barbante cru ibook  *now  embalagem de 100 gr colando 500 • • 	:On' 	, 3,10 :14.55466-

A82-0000. .9 	• Barbante cru 100% algodão embalagem, de 1k . . .• 	. 500.  '. Un 	.. • 16,00. 

.:10: :Boliihade papal para Calculadora 50' rl 195  

- 11' :: Bobine de papei térmico phax rolo de 30 m t 	.50  Tr  .16,50 - 	325,00 
. 	. 	. 

.15  Side  plestleo para decoreeão.50  an  • •• 900-  un 4$0 . 4.41000 

• 17 Bolas natalinas Py.c./6 unidades . 	. • 4507  • tin 	. . 490 220500 

19-  Bõrrecha  °Scoter  brenUicx 20. unld Boa cx ...9,55 7.92000 

22 Caderno caligrafia 96 flauniv..capa dura 	• 000 Ull 	. 
g;oo • 36,000,00 

.24 Caderno  mills  pagina grande (brechuráo) 	• 	.. . 	. ''. 	• 5.000 um • 6,90 ... 34,500,00 

27 •Caleulkora tnédie 	. . 	. 	. 	. . • 50 , 	-an, 	• - 390 • • 495,00. 

.• 30 '  Cap'  Para encadernação  Pct  com -100 und• .-- 200 - • 	PM- . • .24,90 ' 	4980,00 

" 31 Cartela de Bingo numeradas  corn  100 . ..• . 160 " 	1 .81co, . • 2.60. 260,00 

•• 31 	• Cartolina escoler Cor amarela ian):, 500X680 mm cI200 un • • 50. , 	im• 	,.. 12300 .5450,00• 

.35 	• Chametatinhe.resma oini 106 folhas . 200  
- 

Rs 	a. . 	. 	, 
4,70 94300 

..86  -Clips  n''.183 08x28riirú GX c./.100 unklacies 	. : 305 'cx 	' ... 1$0. . 45660 

41..  Cora de leopor Agra de 80 gr cx  ;Om  12  'Ind  • .•• 60 • Oi 	• •:22i00 1.100,00 

42 . Cokfeni bispo -9.66 de .8 grainas. 	• .. 2.000 • tin.  . 	1,30 2.60300. 

43 Cola para artesanato cores diversas . .300 un: 4,90 . 	1,470,00 

44 tela para,eMborrachado 909 EVA cx c112 und • 100 cx 	. 	••• 26;00 2.60300 

45.  Cola Para porcelana Ma 500 gr • • • 	. . 	. 406 . 	.:  on  , 	6,801 .: 	- 3.96300 

46 Colas branca de 500gi:  cx com 12 iind 1,00  ex.  :5600 • 5.800,00 

.. 48 'Creeon.z8o cliyarspa  cares  500 un 	• .. 	. .5 00. „, 2.500,00 

0 EmbcHrrechrislo dolorido corn brilho . placa  pet  c/10 pbra. 	. ... 1:600  pt  
. 47.56 . 	.., 	. . . 71.25600 .. 	., 

5..6 Emborrachado colorido pct .c/10 placas 0C  pt .  1430 -. 730300 . 	. 	. 

51 • EmbormchadoaslamPado  pet  c/10 placas 
. .. 500 - 	,pt 	.. . 17,90 • 18 960,00 

.32 Emborrabhadoilso pct.d/10.placas  Cord  50x4.0)il .5 Mel 	. 	.• • .500  pt  • .. 1510 . 7.550,00 

53. EnVefope breitcel0k15.cx c /250 un . 100 cx .. ' 1330 :.• 	1.390,00 

54 Envelope branco 16x23 cx 0/250. un : .• • 50 .Cx, :. ., - 37,50- • 1 575,0i0 

57: Envelope coloridolOx15 cx c./250  On 	• 30. cx 6250 . . 1.875,00 

58. Envelope colorido 16503 c /40 un 	• . . -• 	30 . 	ex  75,00; 2.25300 

65 • stratr.ir de grampos  ern ape  CFt0M, 26/6 . 200 un 1 40 28000 

66 Fita adesiva transparente largo 50 mta  Pct/  c/5 un • • 300 , . 	Pot  • • • ;11,5a . 5..450,00 

69. - Folhas delsoper 'cum 1 tr.' pdt  coin  25 uni 100 .• 	Of 	.- . 47,50 : .4.75300 

70.  FOlhas  tie  isopoidom 3.cin pôt c/8 uni , 
. 	. 

', 100 .  pt  , 	. .4360 . 4,060,00 
. 

• 72 
. 	. 	. 	. 	. 
Grampeador de mesa estrutureinetalica Media 200 , .. • 	en  

. 
. 2400 . 4600,00 

73. Grampeador de mesa estrutura metálica pequeno  Ono.  alicate . ..1.40  On-  40.00. 4000.00 
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• /5 Grampo parattrimpeador:23/13 cobreado cx c/ 1000  unit  200 cx • 4.96  OW  

76 , Orarnrio para grampeador 26/6Cobreado cx 5000 unld. 500  ix.  5,00 ' 	25000' 1  

77 Guilhotina 46cfn 5 yn • 14600 7'60-.. 

78LAPS de ccir.caixa c',/ 1itamanha grande - 5.000 cx 4,00 20.00606LZ 

.82 Lapis:61ra corrt  grantee  0..7  acorn  10. 60 cx 17,00 1.029,00 

• 83 Laptselra com grafite n°69 tx cOm.10 unid 60 cx 33,00 1.980,00 

80 Livro de ponto  Wm  loa IIS 	,. 500 un• 10,96, .5.45000 

-2.670,001  67 Duo de *Solo capa dura  corn  100 fls 300 ' 	un. 8,90 

88 ,Maquina Encadernadora . , 6 . 	-urt 	- 29000 . 1.460,00. 

89 Máquina para cortar isopor 5 . un 5690 • - • 29450 

90 Maquinas para bolear crepqnztto 	- 5, yn 160,00 80000 

.4 
a.'  

Marcador para .quadro branco cor vermelha recarregavel (1/2° 
qualidade), cx4 12 und - - 	- 	• .. 	. 

, 

cx 58,00 
. 

11.66666 

„ 
." 

Marcador pari quadro branco recatregavel (V qualidade),  car  
.preta tx- e/ 12 und 

400 cx 52,80 . 	. 
• • 

21.12600 

Marcador 	pincel 	para 	quadro 	branco 	recarregável Ma  
qualldade), cor azul cx tl 12 und 	 • 
. 	. 	. 

. 	- 
. .. 5280 . 	- 

21,12600 

96 .Mine  guile  0.7 mm caixa  al  TO.tubos de 12 unid. 60 cx ' 	690 594,00 

, 97 Mine grafite 09 mm tabus c/.10 tubos de 12 unid. - 60 a 690-  594,00 

. 100 Papal A-4 colorido blocos com 500 Es .(caixa com 10 blocos) 200 -  cx 229,00 4580000 

107 Papel dupla face (colOr.set)40X66 cm, cores diversas c120 un 1.100  pt 	- 14/26 . 16.390,00 

108 • Papel fotográfico A4 mulfdaser 00 .. 	cx. -. 	18,90 -. 1.89000' 

109 Papel hectografico - mafriz na cor, roxa cx  corn  100 fls. 200 cx 6000 . . .12.00000 

110  Pipe] Kraft  bronco bobina de 1.00 .rnt largura - 100 ri 660,0 6.00600 

113 Papal ofiric 2 em blocos coM 50011s. Caixa ocm 10 blocos 100 .. cx 26900 ' 	' 25.90000 

114 Papal oficio 9  am  blocos com 500 iis caixa com 10 blocos 102 cx 270,00 27.000,00 

115-  Pape! v'erga a o/ 50 fis 300 cx , 1590 4770,00 

118 Pasta  !miaow  10011s 200 un . - 1690 'a 380,00 

119 Pasta cstalogo.  56 fis . 200 uk 6,90 1138600 

125 - Plasflco es1ampaddrolo  corn  50 mt x‘1,40 100 rolo 24600 2490600 

126 PlasficoTransparente rolo  corn  s0.  mt  x 140 100 rolo 190,00 . 	19000,00 

127 prancheta. 	. 100  urn  • 460 • 460,0t3 

120 Prendedor de papal n°19. 12‘ a • 4.00  4600  

129 Prendedor de papal n°32 12 cx 960 11620 

130 ,Prendedor de papal n°41 '12' cx 1200 14400 

131 ; Quadro branco 3,00x1,20 80 -. 	* km 39600 31,84660 

134 Tesoura comum em  acid  inox215mm profissional 120. un 14,90 1.788,00 

141  Tints  gliter (prata e ouro) c/12 un - 100 cx 4200 .' 420600 

142 Tinta.guache em cote  corn  15 mi com 12 unid. ' 600 cx 3,90 . 234b00 
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146  Tinta  pare tad& cores  diversas  c/12 un 	* 200 cx 30,00 
.  i 	, 	. 

it-W.000,R ( 

148 TNT lisp  tolo,  cam 50 mix 1,40 	- 200 ; rob.  - . 6600 'Ç17.200,00 -4  

.400,bo: 
149 

 
Transparência  pare ' retrOprofetor 210x297 	mm Cx c/ - 1(10 

40 cx 85,013 

1Z A existência de preços registrados não obriga a Adminis ração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para 'a contratação 
pretendida,  send()  assegurada ao beneficiário do Registro a preferenda de fornecimento em 
igualdade de condições. 

2 1. 0. eirgão gerenciador sei-6 a SecretariaMunicipal de Adrninistridg 

22  Sao  participanbs osseguintes orgãos: 

Z2.1. Secretaria Municipal de Administração, 

22L Secretaria Municipal de Assistência Social; 

Secretada Municipal de Infraestrutura; 

.2.2.4. Secretada Municipal de Educação; 

225. Fundo Municipal de SeOde; 

2.2.8. Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

227. Secretaria Municipal de  Agriculture;  . 	 , 	 . 
23, A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer árgão ou 
entidade da adminiStração pública que não tenha participado do certame licitatorio, mediante 
anuência do orgao gerenciador, desde que devidamente justificadi a vantagem e respeitadas, no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.686, de 1993- e do Decreto 
Municipal n.° 004/2014 e subsidiariamente ao Decreto n°7.892/2013, e na Lei n°8666/1993 

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

2.32. As aquisigtfes ou.contratações adicionais a que se refere este item não:poderão exceder, 
por drgão ou entidade, a 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registto de Preços. 

23.1  Ern  caso de eventual inadimplernento contratual, caberá ao ergao aderente a 
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao 
orgão gerenciador 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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• 2.4. todo Órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se 40,,-1a 
contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme arfigo 7 
do Decnato Municipaln.4 004/2014.  

LW  
.45 

_ 
3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar  di  data de sua 
assinatura não palendo ser prorrogada. 	 ' 

. 	, 
4:1;0 preço registrado podera ser revisto em decotránOla de eventual redução aqueles praticados 
no piercado, ou de fato  qua &eve  o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão 
gerenciador da'Atapromover as  necessaries  negociações junto aos fornecedores. 	• 

4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego 
praticado no mercado, o orgão gerenciador deverk. 

421. Convocar o fornecedor visando A negociação para redução de pregos e sua adequação ao  

Mikado  pelo mercado:, 

4.2.2. Frustrada a negodação, o fornecedorsere liberado do compromisso assumido; e 

• 4.2.3.Convocar osdemals fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos  preps  registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, no puder cumprir o compromisso, o orgão 
gerenciador poderá: 

4.3.1 Liberar o fornecedor do compromiss0 assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentadcs, e se a comunicação 

• ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

4.3.2 Convocar os demais fornecedores Visando igual oportunidade der negociação. 
• . 

4.4. Não havendo êxito nas negociações, o orgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata 
da Registro de Preços, adotando as medidas cablveis pare 'obtenção da contratação mais 
vantajosat  

• 44 Havendo qualquer alterogão,..o orgão gerenciador encaminhará cópia atualizada  di  Ata de 
'Ftegisloo de Preços aos orgeos participantes, se  homier, 	• 	 • 
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5.1. 0 fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo,  adm 
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa quando: 

5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registrode  Preps;  

5.1.2. Não  rafter  a  respective  note de empenho ou  instrument° equivalents,  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 tomar superior aqueles 
• Praticados no mercado, ou 

• 5.1  A,  ¡direr  Sanção  administrative  cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o orgao gerenciador e orgao(s) participante(s): 

• • 	 , 
.5 1 5 Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de 

Pregos. 

52. 0 cancelamento do, registro de preços poderá ocorrer por fato supervenienteí decorrente de 
caso fortuito ou  forge  'maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados • 	 • 

5,21. por razáo de interesse público; ou 

5.22..apedido do fornecedor 

5.3.-Em qualquer dás hipoteses acima, o  (wok)  gerenciador comunicará o cancelamento do registro.  
'. do fornecedor aos órgãos participantes se houver. 

6.1. Dentro da validade da Atada Registro de Pregos •o fornecedor regiifrado podera ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente  (Nola  de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

61.1. 0 orgão devera assegurar-se de que o preço.  registrado na Ata permanece vantajoso, 
mediante realização depesquisa de rnercado previa a contratagão. 

62. 0 órgão convocará a fornecedora com  ;Drew  registrado  Om  Ate para a cada contratação, no 
prazo -di  oa (pinto)  dies  Otela efetuar a retirada da iNota de Empenho ou instrumento equivalente, 
eu assinar o Contraio, te for o:caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no  Edge(  e na Ata de Registro de Preges. 

.6.2.1;Esse prazo ..poderá ser prorrogado,.. Por igual  -.period&  por solicitação 	• do 
fornecedor e aceita pela Administração: 	 • 	 • 
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• 6:3: Antes da issinatura do Contrato ou da emisião da Nota ,de EmPenho, 3 Contratante litbeftkp • 
consulta ao Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  para identificar possível proibição de aentratar 

• com o  Roder  Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, •cujos resultados-
poderão ser anexados aos autos do procesao. 

6.4; A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessarlos, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

• atualizado de contrata 

64 1 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder  o 
• limite Øe 25% (vinte eoinco por cento). 
_ 

E vedada a Subcontrataçâo total do objeto do contrata 

8,5.1. È vadada a subcontratação parcial, exceb nas condições autorizadas no Termo de 

	

, 	 , 

	

Referência ou na Minuta de contrato. 	 • 	 - 

6.6. A Contratada devera manter durante toda a execução da contratação, emcompatIbilidade com • 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas ha licitação. 

6.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização  sera  exercida por um gepreseritante da 
Contratante, ao qual competira registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual de tudo dando 
ciênciabAdministraçãa 

Cada'oontrito firmadPcqm a fornecedora tiara vigência de aCordo  corn  as disptiiçõet defintdas 
na  minutia  fcle contrato, Autorização de Fernecimento ou, instrumento equivalente,  du,  na omissão 
deste,  pale  prazia de. 45 (quarenta e cinco) dias, E"'. partir da data da assinatura ou retirada do 

• ' 
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei.n.° 0,666/1993. 1 • • 

7.1.1,A vigência et/dub ultrapassar o exercicio financeiro,  dead° qua  as despesas referentes 
contratação sejam integralmente empenhadas ate 31 de dezembro, para fins de inscrição em 
restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGI) n.°39, de 13/12/2011. . 	 , 

BA. Durante a vigênCia de cada contratação, os pregos são fixos e irreajustayeiS, 

Rua  Presidente Juscelino,-t15, Centre, Cocoa,  Bahia, CEP 47:680.7000 
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az As contratações decorrentes da Ata de Registro de  Prows  poderão sofrer alter-a-95es,, 
obedecidas as disposições contidas no  art  65 da Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n.°004/201.4; el\v-*•,• 
subsidiariamente no Decreto n°7.892, de 2013 

9.1. A Contratada obriga-se a. 

9.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edita. seus anexos  la  sua 
propata, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesa decorrentes da boa -a 

perfeita execução de objeto ekainda: 	• . 	, 	 , 	 • 	. 	. 	• 

• 911: Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prato e local indicados pela 
Administração, em estrita observancia das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respeciiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo a garantia;, 

9.2 1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o casa, do manual do 
, usuario,  corn  uma versão em português, e da relação da rede de assiatência técnica . 	„ 
autorizada: 

9.2.2. Responsabilizar-se pelos vicies e danos decorrentes dó produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.°8,078, de 1990); 

• - 	• 	 • 

922.1. 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação" de, a critério-  da 
Administração, substituir, reparar, conigir, remover, ou reconstruir, a suas expensas, no 
prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produtp  corn  avarias ou defeitos¡ 

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

9.2.4, Comunicar a Administração, no prazo  maxim°  de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega,•os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previstos  com a devida 

• 
comprovação, 

9.2.5.•Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidacte; com as obrigações 
assumidas, lodas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

Rua Presidente Juscelino, 113, Centro, Cocos Bahia, CEP 47.680-000 
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' 9.1.7. Não permitir a utililaçáo de qualquer trabalho do  manor  de dezesseis ?nos, exhittir•vap, 6-
ocindição de aprendiz para-os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 	- 

9.2 8, Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciaist  taxas, fretes, seguros deslocamento de pessoal, prestação de garanta e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

,S.3. A Contratante Obrigaise a:  

Eat  Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data horário, 
. 	. 

93.1 Verificar minuciosimente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamento com as especificações constantes do Edital e da proposta para fins de 
aceitação e recebimento definitivos; 

• . 
933. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhes ou Irregularidades 
verificadas no objeto fomecido, pare que wja substituldo, reparado ou corrigido; • . 
9,3.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações dá. Contratada, através de servidor 

9.3.5. efetuar o pagamento à Contratada  ho  valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 	 ' 

94. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiroi,,ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem Como Ocir qualquer 
dano causado a terCeiroeem.decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostOs.ou 
subordinados. 

9.5. A.  Administração realizará pesquisa de 'preços periodicamente, em prazo não superior a 99 
, (noventa) dias, a fim de verificar a vantajoskiade dos preços registados em Ata. 	' 

. 	. 	. 

10.1. Os bens serão recebidos: 

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

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e•sua conseqüente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no 
Termo de Referência 	 • 

kji I 
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10.1.1. Na hipótese de a verificagão.eque se refere o stAitem anteriornão ser procedidedigNe  
dó prazo fixado, reputar-se-a cono.  realizada, consurnaldo-se orecebírnento definitivo no‘iie .do 	. 
esgotamento do prazo. • 

. • 	
„Assineurzi,.. 

10.2 A Administração rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 

10.3.0• 	recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil  leafs)  podera ser 
confiado a urna comissão de, no  minim°,  03 (tres) membros, designados pela autoridade 
orimpetente, 

11.1. 0 prazo para pagamento  sera  de ate 30 (trinta) dias Cites, contados a partir do inicio do mês 
subsequente éci vencido, *is a devida conferência gliberação do Órgão solicitante elou 
fiscalizador. . 

11.1.1: Os pagamentos decorrentes dédespesaè cújos valores rião ultrapasserri o montante de 
R$ 8.000,00:(oito mil reais) poderá ser efetuados no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis, contados 

• da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art  50, §3° da Lei O.° 8.866/1993. 

• 111 0 pagamento soMente.  sera  efetuado após o. "ateste;  pelt)  Servidor competente, da  Nets  
Fiscal/Fatura aPresentada pela Contratada.. 	 - 	• 

• 
11.Z1.0 "ateste fica condicionado • verificação da bonformidacle da Nota Fiscal/Fatura 

- apresentada pelo Contratada e do regular cymprimento das . obrigações assumidas. 

113, Havendo erro na apresentação da Note Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
contratação, ou, ainda, circunstancia nue impeça a liquidação da -despesa, o pagamento ficará • . 	 . 	 , 
pendente até que a Contratada providencie as medidas eaneadoras. Neste hipOtese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da sitUação; não acarretando 
qualquer ônuspara a Contratante. . 	, 	 , 

• " 
11.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta Certificado de Ragistro:Cadastral  CRC  
e, se necessário, aos altos oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da 
Contratada, podendo o-réeultadd ser impresso, autenticado ejuntado ao processede págamento. 

113. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
• 

11.51. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artlgo 12 da Lei 
Complementar n.° 123/2006, não sofrera a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime em relação as suas receitas práprias, desde que, a cada 

. 	 •. 

Rua Presidente Juscelino, -115, Centro, Cocos Bahia, CEP 47.68Q-000 	Tip  
CNIP.1 n°14222012/0001-75 	 Telefone. (771 3489,1041 
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MUNICÍPIO DE COCóS • • 
Gov1n,ih••mr1!.d.rppAL - 
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°i''-'if!°r°,lm,•Iiff:1q't4r' • it  • 

pagamento, apreiente. a declaração 'de que trata o artigo 60  da• Instrução.Norrnati4RFB n.° 
1,234, de 11 de janeiro de 201.2. 	 - 	y,...,••••  • 

11.6. 0.pagamento  sera  efetuado por meia de Ordem Bancaria de. Crédito, mediante depoSitdre 
,conta  con-ante; na agência e estabelecimento bancário indicado pelaContratada, ou por outro  Matti:  
previsto na legislação vigenté. . 

11/.  Sera  considerada data do pagamento o dia em que constar corno emitida a ordem bancária 
Para pagamento. 

11 	Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sidolaoórdada no contrato 

11•.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha conconido 
de alguma forma para tanto o valor, devido devera ser acrescido de .encargos moratários 
proporcichais aos  that  de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamehto ate a 
data do efetivo pagamento, ei taxa de 6% (seis por canto) ao ano, aplicando-se aseguinte formula: 

• 
EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a eerem acrescidos ao Valor Onginarianiente devido 

' 	I 7: Indice de atualização finanCeita, calculado seguildo a fórmula: 

(6 / 1G0) 
365 

N = Número de dias entrea data limite prevista para o pagamento e a data do 
efetivo pagamento 	 , - •  

VP  = Valor da Parcela em atraso • . 

• 	12.1. Nos termos do  art  67 Lei n° 8 666, de 1993,  sera  designado representante para acompanhar 
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências rela 	

. 

	

e fiscalizar a 	 relacionadas com 
. 	.. 	. 

	

. 	 . 	. 	. 
a execução e determinando o, que for ner...essário a regularizagão defafhas  Oa  defeitos observados 

. 	. 	 . 	. 	 . . 	. 

12.11. 0 representante da Contratante devera ter a experiénda necessária para • o • 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

122 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 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, tocos, Bahia, CEP 47.680-090 
CNPJ n°14222012/0001-75 . 	Telefone: (77) 3489,1041 
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kn.!.  

: técnicas, vícios redibiteries, ou emprego de material Inadequado Ou de qualidade Inferrqteé, na 
ocorrência desta, Wk implica em  co-responsabilidade da Administração ouTde,seuelgeetelweÓ 

• 	Prepostoe, de conformidade  corn  o  art  70 da Lei ri .° 8666/1993 	• 	 • 	. 

10:0 representante da administração anotara em registre ";,proprie todas as :cicontridieSt45—  . 	 . 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, • bem como Q nome doe , 

:funcionailos eventualmente envelvidos, determinando o que for necessário a regularliaçãe das 
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente Para as 
providencias cablveit. 	. 	 • • 	•.• 	 • 

" 

13.1. Comete infracto.administativa, nos termos da Lei n.° 10520/2002 e do Decreto Municipal.  n.° 
004/2014 a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

13.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preyos, não retirar a nota de empenho, ou não assinar 
6 contrato, gyando convocada dentro do  pram  de vaidade da proposta ou da Ata de Registro de 

111.2. Apresentar documentação falsa; 

13,13. Deixar de entregar os documentos eXigidos no certanle; 

111:4 Não mantiver a sua proposta dentro de  pram  de validade . 	. 

13.13: Comportar-se de modo inidõneo; 

, 13:1.6.. Cometer fraude fiscal, 
• 	. 

13.1 J.  Flier  declaração falsa; 

1111 Ensejar retardamento da execução do certame. 

111 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no aubitem anterior 
ficara sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções; , 

a. Multa de até '10% (dez por canto) sobret valo'restiMado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante 	

• 	 • 

Impedimento de licitar e de contatar com o Município e.descredenciamento do  CRC,  pelo 
_ prazo de ate  Chico  anos; 

1321. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

133, Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n.° 8.666/1993, da Lei n.° 
10520/2002, do Decreto Municipal n 0004/2014, a Contratada que, no decorrercta contratação: 

•• 	• 	• 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47,680-000 
CNPJ n°14222012/0001-75 	 Telefone: (77) 34891041 
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13  at  inexecutar total ou parcialment o contrato; 
.4/4, 

13.3.2. Apresentar documentação falsa; 

1333. Comportar-se de modo inidonta 

1334 Cometer fraude fiscal; 

133 5 DescUmprir qualquer dos deveres elencadoS no Edital, na Ata de Registrõ de Preços ou 
no instrumento de contrata 

134 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas ri Subitem acima  kart  
• suj ' 'ta sem prejuizada respensabilidade civil e criminal as seguintes sançóes• 

a Adverfância por faltas leves assiin 	• entendidas como aquelis que não acarretarem • . 
prejuízos significativos ao objeto da oontratação; ' 

• 

b. Multa:  

DI. Moratoria  de até10% (dez por canto) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, ate o  limits  de 30 (trinta) dias; 

b.2. Compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecUção letal ou parcial dasobrigação assumida, podendo ser curnufacla- com a multa  
Moratoria,  desde que o valor cUmulado das penalidades não supere o valor  bet&  do • • , 	 . 	. 
Contrato. 	• 	 . .• 	• 	. 

• 
c. Suspensão de licitar e  impediment,  de contratar com o Municipio de Cocos, pelo prazo de 
ate 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, estaivat, do 

• Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n987/2011/DECOR/CGU/AGU e Note n.° 
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n°2218/2011 , 	. .e n,° 1757/2911 da 1°  Camara  , 	 • 	 • 
do TCU. 

-d. Impedimento de licitar e contratar com o Município de COCOS e descredenciarhento no  
CRC  pelo prazo de ate cinco anos;  

es Declaração de inidoneidade , para licitar  oil  contratar Com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da Punição ou ate que seja promovida a • • 
reabilitação perante a• própria autoridade que aplicou a penalidade, que sere, concedida  
samara  que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuizes causados; 

1341. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente  cam  as demais sanções  

Rua PresidenteJuscelino,115, Centro, Cocos, 	CEP 47.B8a-009 . 	 • 
CNPJ n°14.222012/0001-75 	 Telefona (77) 3489.1.041:  r-cd  
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. 13:.5. Tambent ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e imPedimento qe contrata  
corn  o õrgao licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as emprera 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitaçãb: 

13A1. tenham sofrido conclenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de Iributos; 

1352 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivosda licitação; 
. 	 • 

135.3, demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atoa  worts  praticados. 

t 	 . 

1  all  A -aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo administrativo 
que assegurará o coniraditário e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n ° 
8.666/.1993. 

13.7. 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 Administração, 

	

. 	. 	. 	. 
, 	observado o pnncipta da proporcionalidade. 

• 
13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados a Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidoseM favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 
o case, serão inscritoana Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente. . 	 . 

13A1. Caso a Contratante determine, a Multa devera ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dial, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

	

competente. 	. 

119. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Certlficado de Registro-Cadastal -  
CRC.  

13,10. As sanções aqui previstas são independentes  antra  si, podendo ser aplicadas Ooladatou, no 
caso das multas, cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabiveis, 	, 

141.  Sera  anexada a-esta Ala copia do Termo de Referenda. 

14:2. Integram etta Ata, independentemente de transaicão; o Editat e Anexos do Pregão Presencial 
para Registra de Preços n°023-2018 e aproPosta da empresa 	• 	• 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, 13ahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 1.422Z012/0001-75 	 Telefone: (77) 34891041 
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14.3. Nos casos omissos aplicar-se-Ao as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2 	6tere 
Municipal rli° 004/2014 da Lei n ° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consiirnicipr,--  go  1,9 
Complementar  it°  123/2006, e subsidiariamente da Lei n.° 8.666/1993 e alterações. 

14.4. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato  sera  o do Municiplo. de Cocos - 
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

Cocbs-BA, 11 de julho de 2018. 

tk, 
MUNICI ODE COCOS-BA 

NPJ. 4.222.012/0001-7 
CONTRATANTE 

O-1 /4  
IMU NtA MOURASAMPAIC-ME  
CNPJ; 33.985.43310001-00 

, CONTRATADA 	- 

40:1 /4 I .6° - 
/72a1a 

ip
Estado da Bahia 

MU NICIPIO DE COCOS 

• Rua Presiciente Juscelino,115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.68o-0O0 

CNR1 n.° 14222012/0001-75 	• 	Telefone : (77) 34891041 
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ATA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0294618 • 
, 	 . 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-  N.° 02340:41 
PROCESSO LICITATORIP N.°  077 20114 - 	 • • . 	 - 
VALIDADE : 12 (pdzE). MESES 

'II  dies  dO  hies  de Julho  Tie  :2916. o .ttutirtimo. 66 boObá; 
• Estado da Bahia, por interinedio do- Municielo.  de CoOoé„,  com < sede fie Rua 

Presidente ,Juseelino, 115, Centro, Cocot;/8ntado.  de Bahia.; CEP, .47S80.000; 
inscrito no CNPJ sob o n.°14.222.010001-75,• note;  ate representado pela Senhor - 
'Marératci ',de Souza Emerenolane.,brasileiro médico. portador da •geduis dp. 

.Identidade n 9.129.078-28.  SSP.:13A e cr no: 021..272.04745,. residentef 
domiailledo nesta cidade de Cocos-13A, legalmente investido e ne.exerbicio'plehdda •  
mandate  de prefeito Municipal. doravante denominado CONTRATANTE • : ' 	, 

' 

 

Its  termos sie Lei n.° 10 520/2002 da Lei 0.9 B.078, de 1996. Cédigo. 
de Defesa de Pddsurcligort Deert10 Municipal n.° 004/2014 e  'Lai  Municipal • n 
496/207; aplicando-se,, subsidieriamente, Decreto 9°  7.69212013 alteiedd  pail)  
Decreto n° 8250/2014 a Lei ri t:680/1.993, e a demais normas legais Orrelároa; 

. 	, 	. 	. 
EtT) face;: da -classificação  oat  propostas-  apresentadas no Pregão' • 

Piatehatt.. ara Registro de preotts. h.° 023-2018; .homologado :13élo .1siofelt& 
. .MOnlapet  ern  02 de julho de 2018 	• 	• 	 •'• " 	• 	• 	• . 

'Resolve REGISTRAR p.è Oaaços pare a eventual .aquislOtt .0es • ' 
itensiiptai, a seguir alencados, cOnfertiis pepeoipcacppp.do  Termo de :RefetEingp; 

" qué.  pass  afazer parte  Integrable  desta; tendo sido os referidos preços „ ofetecidps •  
pelt  empresa ,PAIMONDA Mc:10a ,SAMPAIO-ME;  Mind*  no CNP./. Sob to no • 
33,965.433/0001.40, odi-n sede ma.  Rua Presidente Varga's, o° 451 A Oentro, CEP • 
47.6804100, no Município de Cocps-BA, neste ato representada  pale  Sra„ Rairtitinda . 
Moura SainPaio, portadora da  Cedilla  de identidade n°200834(69 Ssp-Ov,e.  Or*.  
n.° 571.731.68520, oujapiciptsta for classificada am:10.8.111e tib•bartarne. 	• ; . 	 . 	- 

. 	• 	 . 	 . 
1.1. O objeto desta é o tegistro de preços para futuros e eventuais fornecimentos 
de Material de Expediente Visando atender as necessidades do Município  re  
'Cocos,  conforms  especificações : do Termo Se Referlincia e quantidades 
estabelecidas abaixo 

. 	 . 
• 

Rua  Presidents  Juscelino, 115 Centro, Cocos Bahia, CEP 47.680-000 
CNP1 n°14222012/0001-75 	- 	Telefone: (77) 3489.1041 

Sexta-feire 
20 de Julho de 2018 • 
•32 - Ana X - N°1916 65cOs *DjáribOfijMdo:  

••••  

-CERTIFICAÇA0 	/FWAB.F+DyittintriTXRUNRI:;(3 '• • 	. 

Esta edição 	riO  site  ikviinlcbCos:bilJO.cm:g.br em servidor cettiflcadeSp.-1BRASIL 
. 	, 	•• 

' 	. 	. 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE Cocos 

 

 

'ova 47.142-rt • 

• 3- Apagador Oars  quadro-brando - 	 .. ..500 . 	Und 531 2.955,001  

.. 4., ApbMadar de  lápis  caixst 0/12 	.. 	• 	' 	- 	• . 2:000 :ox 290 .5800,00 

...8: Balsa  ri°  07.  cores's:Hi:10sec not or:50 	. -. 	. :. •.• 	• .900  
. 
- pt Bin.  .i.40060  

Barbante cru  100% algOdfle  embalagem  de.:100.dr • 
. 

* 
• 3,10 . 	., 1.55000 

.. 
:9 •  Barbante cru  100% algOdisO ernbalsigemtle lk 	.• • • '500. Un 18 00 8000 00 

le-  Bobina  de banal  para  calboladOrit• - . . 	:.:: :: 50  ri  1.9.5. . -87 50  

11  Biabina•dégagel torthicb pflaittalo de 39 m :, &So ' .. 	age,eo 
15 , bola de plastic° gem cltitoraollo 50 cm 	. ' 	• • 900 • un .• .4,90 4.410,00 

:17:  Boles  neblinas 	C/C  mnidades 	, • ': 450 : 	un 	• , ... 	4,90 2205:06 

ig t. BOrtachBestolar  branca  ci 20 ‘Snld . 	- ..800, :, ; o • • 9.90- 7.920,00. 
22..-  Cdcifht•  caligrafia  9811S univ.tapttdüra , 6.000 • • un • : BOO 16.00.8g, 

24 baderno meia  pagina grande  (broCburnsi) - 5400 - we . - •••,:: —6,90 14.600,451:  
- zr.  Calculadora  media 	... 	• - 	••• 	• • 50 .. :un-.;  : .• sae . • . 	495402 

-33 6ana Para encaderda930*Pot coin 103Und . . 	20Cp Pct 	• . • 	.: 24,90 .4..960;00 

. 31  Cartola  di Bingo.numaradas corn 10.0. 	• r 	. . 100 • , Bled • • 2,60 • .200,00 
.  Cartolina escolar  oar:  amarela  tam 500xa6q :inn; un 1ZS 00-- • 	• 	• .- 	• - " 

. 33 
. 	. 	, 	• 	• 

ChemeCulnho.resma  Com  100  folhas  . • 200 . 	. Rama' ... 	. 	. 
470 . 9.4o,06 

.. 36 I. Cilpsn° 1/0„ 08x28mm ex  dito unidades..  ,..300 :6x.  : o 1.e0 45000 

stt 'tarot:le.  is'opor yiçfreed'Utgr Fa cant .1? Lunt: . 	,. L50 tix " • 'ZZQO 1.16050 

42 COla tun tiannip tiibo•de5 grirhaS , 	- • , :• 	.• : 2,643-0 u 	. :1,30' Lenox 

.43. Cola pairs  artesanato  cores  diversas  - 	.. •• 	306 tin • 4,90 1470,00. 
44' Colt pare emberrraChado..906:EVA ax 02 end • • f0. • Cx.,..:  .26.00 2500,00 

• 45 . Cbla•pare•p4celina  fria  50091. 	. 	• : •• 
. 	. 	.. 

• 400 •tin . 9,90 :, 	• 3.960',E00 

- 46 Cates  branca  tie 600gr cicorn)rirnd ., 	. .. 	, 	, 	. 	.. 	. 	_ 	. 	. 	. 	• ..163 . . 5t00 -6.8603to 

48..  .CitiscirizAS.65,er4s cares. 	-... 	• • •• 6,66 2.50oA3b, 

Ernbtinechado  colorido  corn  brilho  placapct 010'.  • t,'50 
._ , 	..pt 

• 
-• 	.-' • 4? 50 

. „ 	. 
71250,00 

-'50  • 
. 

6inbarrachadocalopdopct,c110 platsie • 	• 
, 	. 	,.. 	.., 	. 	.... 	, 	. 	. 	. 	- •.• 	500 .. 	. ,;-pt :. totf .. 	, . 7.0004.00:, . 	. 

.61   m 

	

Emborrachado 	ad aptaoo pot d/12  Macas  • 

	

. 	. 	. • 500: • • 	• 	'SP ;90.  • • 	9,950,66  
- ,si• 	• Emboçracpago  liso  poi 0/.10  placas  corn.50x4Oxt.5.  500 . 	.  1510 755000  

'. 53 . Envelope bra7ico-10t1.5 cx c /250 ',h. 	'- - too. . • Gx . 	.1590 • . 	139050 

.54 gnv#10petranco 16x23 cx 01250 un '..... . • 50 -Cx ' .3750 1.825,011 
5/.  Envelope  colorido  10i1-5 rx O/250en•  , 	3b cx 	• -6250 1.87,6,06 

• 68 Envelope coloridot 6x23 is /250 en ' ' 	••30 Hcx. 	' .7500 -2,260,00• 
' 65 ' Estratortdogrampás am aOi? CROM. 26/6 • -• •2011 •••• un 	. . 	1,40 , 280 00 

rtua PresidenteJuscalthO,115,1çantro, Cocos 5ahia, CEP 41680-Q00 
CNPJ r1.°. 14222 012/0001 -75 	 Telefone: t77734a9.1-041 

L)iário Oficial. do 

MUNICIPIO 05cos •• 	Se3&4elra 
• 20 degulhO de 2011 

• 33 '..Ano X—N° 1916 

CERTIFICAGA0 DIGITAL: /FWA2F+DVM2CINYTXRUNRLCI , 
• Esta edição encontra-ser no  Site  www tocas.ba.io.nrg.br  am  son/Idol' pertifioaclo IGP•i*AS.IL 
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JUNICIPIO?DE.Cbcds-:-.: apco.. s  
larga  50 rots Pet/ cis un 300 ,Pct . . 	11,50 .3.45000 

n Oct com.25 unl 100 pt 1. 47,50. .• 	4.759,00 

-,  pot c./8 UM 100 pt. -  40,00 . 	
.4.a5o.o6 

: 	' 4.840.00 -.Jura  metálica  . . 	200 . . un 24,00 

t. ¡Aura  metálica pequeno  100  ' 	oo 	' 40 00 . 
, 	.. 

.4.000.00 . 	, 	, 
2x 23/13  cobreado  ex c/ 

.. 	.. • 
250  x 490 . 980 0) 

cooreedo qx 5000 500 cx 
.500 ..:.2.600210  

5 un 149..og' .' :-745.00.  
7anho qrahde • 0.000 - • .4,00 ,20.009,00 

.7  cx qom 10. 	• 	. 	' 60 cx 1700  'i  820.00 
9 cx  com  10 mid: 60 "vs 3300 ' • 1.98000 

000 en' 10,80 '-; 	50000' 

.ra con,1100 es ..300 ;Lin 	. -- *890 2.87000  -r--...:.--.. . . 5 ' un , ' 	290,60. .'1450.00; 
, 	 - 
-,onzão 	. •  5. . un 	. leope epee°. , 

„ 
bronco 	Oar 
	
vermelha  . 200 .58,90 11.60000 

.... 	'• 

brans° • recarredayei 	cis  400 ex.  52,80" 
- 

.-,,,,„ 	. 
21xu .100  

iLll0 bronco recarregavel . 	400  
,cx 

 
. 	52.80 

. 	. 

. 	•,. 
'' 21120,00 

. , 

ci 10  tubos  de 12 um.0. ' 	60 çx' • 9,90 . 594.09 
. , 10 lithos de 12.unid,' * • 	60 c)t - - 990 ;" 59400 
.  com  500 fie  (caixa com  

* 

00  cx 	
• 229,0O ' - 45.80800 • 

. 
set) .43X96 cm, cores 1100 pt 1490 16  ao  co 

/00 0x  '1 	,90 -1.69000  
na cor  roXa OX  com  100 200 80,66 - 12 600,90 

,e 1.00 ml  largura  - . 	, 100 rl 6800 , 	8000,90 
I 1 500 flp.taixa corn 10 . 	1-00 • ,- 	259(10 25 90000. 

..)m 500 fie  caixa  tom 10 
- 

100 cx 
` 

27000 
' 

27009 cá 
- • 

. _ 300 cx )0,00 
_ 

4.774010  
200 . 	un 	' , H6,9.OH 338,0,00 

n50 nit ?CIAO " 	100 Tbio 24880 .24.605,-00 

_ n Cocos, Bahia, CEP 47.640-00u 
Telefone: (77) 348t1041 
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.00000 Tran 

Prancheta 

128 Prendedor de 
Piano= do 
Piendindor de 

Quadro brenc 

	tatOuia GO rtl 

'141 Tinfa gi  tor  (pi 

Tinii guawhe 

Tint.P:pr..a ter  

TNT  liso  role 
Trah0parnnci, 

unidadar. 

1:;. 	exist0r 
cotili•Otao0es 
especifica  pa  
kaglitro a  pr,  

o ey.:03 

£2 S  ãç pa;  i;  

' Zit  'SOL.,  . 	. 

• 22,2. Sea; 

2.2.3, Sec; 

.24z4.• Sec. 

.,•2].2.i. Fat 

' 2:2:6. Se::: 

• 242,7. Sec; 

2.3. ik 	d 
:Cyciquer árq 

c*t.ai 
.60s.lifigenunls 

-as 000Fos es 
004/2014 e s 

. 	.; 

, 	. 	. 
Rue Presidente Juiceli 
CNPJ.n.° 14.222.012i . 	, 

126  
-127 

151 

1424'  
146; 

-148 
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Este eiiiCe•Osincentra:  

•!sudo da 8ahlo 

JUNICIPIO DE COCOS 
0 CPAS 

. 
con, 50 hax 1.40.  • 	. . . 

,. 	. 
.100  

. 
.rolo.  

. 	• 	• 
190,00 

. 	. 
'19.000,00 • 

:.- 160 'um • 496. 490,00.  

12.  .4,00 

12 cx 6G 11520 

12 cx 1200 . t  • r 144,0' 
. 80.  ; 	tin 398..00 • 1.846.90 

lox 21StiviPlifisitonal •••: ;120 un • 	• , 14,90 . 	1.8.00. 
l2un 

.. 	 . 
100 ox 4400• v-.... t4.200001  

1 5.  mt coni 12. unIcl.. •• 
. 

1100 • . - 0,90 bi-  .. 2340,00  
:nuns 5/1* 	on . 	• - '200 'ea 	- .... ktbo  

.. 200  rolo  . . • 	...sad(); ..•.17.2o006. 
rojetO•r 210x297 mm cx c/ .40 cx  88,00 3.400,00 

--r;Q?S registados hf.110 .00.94.4 Actenifietragáb a'ifireler  a: 
poderão dvir facultando 6e :a -reallicigio delloltagao 

,Itaggo pretehaida., sendo assegurada ao tieneBoigirtO 	• 
fornecimento  arm  Igualdade der doerAY-iles. 

	

. 	.„ 	, 

anati•  

sera  a Secretaria MuniCipel de•AdirldiStreC40.' '•. 

seguintsid di.gaps:..1. • . 
.3:ppigelAdmitlistraçáo; . 

pdde Assstêflcia'Sticiai 
icip;aide Infraestridiiie; 
loper.6eLidUCacit0; 

.1: de .Seilde: • 

.;c• iPal deiMeio Amlirente; 

	

. „ 	•:• . • 
cipal• de AgriciShirk 	 . 	. . 	. 	. 
. pr00, "durante :Sue .validade, podara: se r- etilizild0t:000 • 

Jade da-administração: POblida cue:nãO.tenha. 06114100, 
mediante aduenCia do ..6•igad -geienciadót,-.'diatdd 

vantagem e respekades, no..que.coutier-; as oor.00Pa'a 
ea :410 .n5' 8M8, da.-1993 a:do .tiee(eta 

ente ao Deèreto, n t.092)/0.13, e na Lern.0,8:666/199:31::.' • 
. 	. 

Cocos Bahia, CEP 4::,680-000 	• 

TelefiOnes (7.7) 3489,1041 

COcos - 
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' • 

Estado da Bahia 

.MUNICÍPIO DE COCOS. . . 	 . ,00VIRNO LINKIPM. 

, 

.2.3.1. Caberá ao, fornecedor beneflciario de Ata.  de 'Registro de Pregós,, 
observadas as atindigfles nela astabeleoldas,  Tatar  pela aceitação ou no - do . 
forhecimento, Independentemente dos quantitativos registrados  err(  Ata, desde 
que estelornagimento.nao plejudlque as odrigaçães--antedonnente„assumiaas.'s 

2.3a As adulsiçftes  ow  contratações adicionais a  qua  Se refere este 'Item não 
poderão exceder, por orgaca ou entldacte, a 254‘ (vinte e cirico.eqr cento) dos 
quarttitatlioaregistrados  tie  Ata de Registro de  Prows.. 	• ' 	 ' , . 

2.3.3. Em caso- de eventual inadirnplementa contratual, caberá v.) 6Kli 
aderente a responsabilidade pela impotição de, penalidade-  so.  fornecedor 

- .faltoso,- comunicando o fato•ail-áigao gerenciador, 	 ** 

. 2A-redo  orgao, antes de contratar  coin  cf.fornectidor registrado, deve aSsegurarr 
to' pue..a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos Yal4r!sô. . 
pratiOados, conforma artígo..7°.do_peoreto Municipal. n.° 094/2014" 	• ' 

• 
3.1. A Ala de Registro de -Preços 063 validade de 12 (doze) mesas,. a 'cot? da . 
data de sua assinatura não podendo ser prorrogada:  

. • 	• 

• - 	-• 

	

. 	• • 
4.1; tfvereço•rejistradd poderá ser reviste em "decorrancia de eventual.rédugap 
daqueles praticados nq rderceoo,  Du  de  had qua  eleva O,ciieto.dde ,Serviçqs ou  

:bans  registrados ; cabendo ao orgeo gerenciador da Ata promover as  necessaries'  :, • . 	 . 
negopiagóeS:junto aos tornecedores. • 

- 
42  :Quando o-Preço iniãialMente registrad9;:pdT.rno0O.sUpeneentenie; Siniar4e:' 
Stiperleir ao preço praticado no mercado, o orgifrigerericiticier deverá: 

. 	42.1. Convocar o fOrnecedor visando .e-nergocliego  pate..  redbdati de preços J: 
. .eue adequação  ad  praticado pelo mercado; 	' 	 • 	" 	• 	' 

• , 	. 	. 	. 
422 Frustrada a negociagab, o fornecedor sere liberado do compromisso" • 

- 
4.2 3. Convocar os demais fornecedores visando igual oPortunidade. de 

' negociagflo. 	' • - 	 f 

4.3. Quando Q grego de mercado tornar-Se superior aos, Pregos registrados e o 
fornecedor;rnedlante requerimento' devidamente oemPlevado.,nao-Ourter. ouroptir. - 
o-compromisso, o órgão gerengtador poderá: 	. 

Rua Presidente JUsceljno, 115, Centro,CocosoBahia CEP 47.660-060 
CNPJ ry° 14222012/0001-75 	 telefone.: (77) 5489 1041 

• . 
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Estado da ashia 

MUNICIPIO DE COCOS pgçOs 
• 

4.3A. Liben o fornecedor do compromisso assumido,' sem eplicação da 

	

Penalidade 	onfirmandO a veracidade - dos motivos e . comprovantes 
afresentadr e se a comunicação ocorrer antes da pedido de fornecimento: e 

' 44:2.  Cony  ar 'os demais fornecedores ''visando igual Oportunidade de ., 

	

negociaçac 	- 	 • 

• 4.4. Não  have  ) Ssito nas negociações, o 6rgão gerenciador dever6 Ph:loader a - 
revogacao dz. ta de Registro de Preços, adotando as medidas cabfveis pare 
Obtenção da to ratação mais vantajosa 

	

4.5. Havendo 	talquer alteragão, 6 õrgt-o gerencfador encaminhará cópia 
atualizada da A de Registro de Pregos aos 6rgiftos partICipantes, se houver, 

asszwimam:  
5.1. 9, forneced )r  lard  -.c• sati registro,' cancelado l; por intermõdio ije FirticeepO 
administrativo és Oe,otfico, assegurado o contradltifiri6 e a ampla defesa quando 

No cumprir as Condições da Ata de Registro de Preços; • 

Não retirar a respectiva nota de arrir;eoho. ou iastrumentaequivaiente,.66 
nao assinar o contrato, no . prazo eStabelecido.  pew  Administração,  Seep  „ 

5.1.3. Não acuitar reduzir, prego regfatiado, 	hipOtese dette se tom& 
superior àqueles praticados no mercado; ou - . , • 	 • 

5.1A, Sofrer sanção administralia cujo efeito torne-o proibido • de celebrar 
. 	• 	. 	• 	, 	. 	• 	 , 
contrato administrativo, alcançando o 6rgdo gemnciador e drgait(s) . • 

:5 I 5 N.4o, mantiver  as condições de habilitaçáo durante a vigência da Ata bla 

6..2.'0-cancolameniti do registro qe,PrOÇOS poderá do:it:ter  or  fato supervenienti,.• . 
decorrente de caso fortuito ou força maior t que prisjUdique . ociimprImentõ,da ate.' 
-dirldamente:compr0vaclos e'justifleados.'  

. 	. 

5.21: óraãodo interessiapibilbo;'  Oil  

5.12 a pedido do fornecedor 

• . 	. 	• 	. 	. 	. 	. 	, 	 , 	, 	. 	. 	, 	. 
. 5.3. Em. qualquer das hipóteses ;ocInia; o nrbão garencfarlor comunicara 

cancelamento do regisfro do fornecedor aos argaas.participantes se houver...: 

Rua  Presidents  Juscelino 	5, 'Centro, Coço 	<Ef) 4.7.•-68a-t:106 . 	. 	. 	• • . 	 . 
C.NR:1 no 14.222D12/0001-75 • 	' Telefono (77) 3489 1041 

, 	. 

1•••••• 
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Estado da Baia . 	. 

MUNICÍPIO DE COCOS cccõt 
GO 	'MUNICIPAL 

• Si, Dentro da validade. da •Ata de Registro de: Precos, 6: fornecedor registrado 
poderá  set  convocado para.. Ossiripi,,o Terthe de Contrato ou abettartretirar'al:  
'nap-timer:BO equivalente (Nota de. ErnPePho/CarkalContrato/Autorieagapy, 	' • 

„ 	. 	 , 	, 

6 i•1 O. .argao. -devere assegurar seh de gife o preço registrado  
permanece vantajoso;: rnedinnté:nséliiégüci delsesijulso,,de;merSadà.-er6via.‘. 

.contratação „ 	 . 

6.2; 0 arg56-aorivocara a fornecedora  cam  areao. registrado em .tda pOrava cada 
contratação ilo prazo de 05 (cinco) dias utejs efetuar a :retirada. de Nota de; 
empenho ou InstruMento. equivalente; ou assinar o Contrato,' se for o  !asp;  sob-
pana :de decair do di$o a dentratecgo, sern;pnejtifici das Panobos:Oreviitaéflb 

:Eiartal eiria Ata de  keg's*,  de Preços 	 , 	I 

Esse preict poderá ser prorrogada por igual perfodo,  poi  -sdlictioiies:Y • 
justificada ap foilipcédoi'e aceita  pale  AdMintstra606.:- 	 • :• • 

. 	Antes 	 OU..claieintisão dO  Now  :de Empeilbo, . 	 . 	, 	 , 	. 	 . 
• . Contratante realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastrel.  CRQ,. pare • 

identificar possível proibição de cOhiretir com o 'Poder Público e verificar a: 
manutenção das condições ; de. : habilitaoãO, "cujos . resultados podet ser 
Anexados áCis autos de prOdeaso, „ 

6.4. A,Contratada ficará obrigada a aceiter, rias mesmas condições contratuais 
os acréscimos ou supressões tii* se. fisrére:neeseiecios'i  eté, o limite de' 25%: 
(Ante é  see  por canto) do valor inicial atualizado do contrato: 	.' • • 

6.4.1. As supressões resultantes de:  abordo céletiado,  entre  op  contratantes 
poderio exceder.0 Hmiteide 25% (vinte e  chide  por canto). • 

4:5. E yedéds .P.Soboontrats$9 total do Objeto do contrata 

65,t. È redada.a•subcontrataaáo paiCial, excist6  poi  c666.65ea putipaiiiats: ria.  . f: 
,. Té.rmo,del3eferênciio nt, minuta de Contrato• • - c” 	.. ... ' . ' 	''. 	- * ... 

.: 66. A ContrAtPdia,fibv04<rhariter  du.  rante tpdw a execução da contratação;  aril  • , ... , . 	. 
. compatibilidade  corn  as obrigações aSsurnidas, todas as cóndic5ea de nabllitégéb - - 

. 	e qualificação exigidas na licitação: 	 - 	' .. .. • 	'.. ". . .. 	: 

, 	. . 	. , . 	. 

- 	 . 
Rua Presidente Juscelino, 115,, Centro, Cocps, Bahia, CEP 47.6a0  -Bog 

	

GNP)  n° 14.222.012/0001-75 . • 	Telefone: (77) 348910411 , 
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• 
Sexta-feire 

: ze.daJulito d12018 • 
Se•-.'Ano X- No taro' Cocos 

Estado da: Bahia ..  

IVIUNICIPIO DE COCOS MCQS, •-• 
• vfl.wfipi,;,- 	• 

Durante a vigencia.  da*: contratação a fiscallzastad ,S.84 9$1Kcidg.p6r-.um 
representante da 'Contratante, ao qual - Oompadrairiagratrar:eM relatório todas as' 1 
QGQ(Pifficias 6 as deficiências verificadas e 'clininir as dúVidisi que surdirem no: • 

cl curso da execução dorni'atual, de tudo dando Ciêncie Admihistraçâo, 	• • ,  

Carle.  centrato • Rrmado  don/  fornecedota  Sire  vigerttes de acordo dorn.aS 
dIsposigaes 'deflnicias:nalmintita de contrato,: Autorização da: Fornecimento 
Instrumento equiValante, ou,: na omissão destec: 003 prazo- de 48 (nuarenta, 
cinco)  digs„  a partir da data da assinatura  op  :retirada .do instrumento  has tannin.  

• 
, 

vigência .0Odere. ultrapassar o exeirnicio ‘fleandeiro, desde ode aa': 
',:•- despesas 'refererites4 ãohtratanõ sejam integralmente empenhadas  'eta  01-  de 
• dezembro, Cara fins de inscrição em reSto8 A :Patiar. conforme :Orientação " 

	

AGU ri.°,:de11/12/20171. ' • 	• 	' 	• •• • 	, . 	 39 	. 

8.1. Durante a vigência de cada contratação os PiAgoe è:do fi*os e irredjuSteVell.: 

8.8. As: contratações dedorrentep da At? de Registro de Preços poderão sofrer 
alterações obedecidas ai disposições contidas no  art  65 da  Let  h° 8.684/03c  
Decreto Municipal ri.° 0,04/014, e subsidiariamente AO Decreto no 7.882:de 2813 . 	 . 

.9.1. k•Gontratada obriga-se 

Contratada •daVe..curnprir todas a obrigaçõee:danstentea  it  'Edit:V:664S . 
anexos-e -sua preobats,:essuntida  _cored-  exclusivamente SaUS :os triácS:.fr) • 
disapeSet decorrentee-da:bbia.perfeitaákeeud8o do objet'e,:airida:. • ••• 	• 

• 9.1.1: Efetuar a entregsi dos bens„.em :pqrteitae Cond198eS, nir  prate.  e loSi 
indicados  "Pere  Adininiatração; em eitrite:•Cbsentância das especifidaeõiss.. do_ 
Edital .6 ,da.'• propieStay acompanhado da teePeckst • note :811e8.1;:dOnstahdO., 
dataihadarnente as'.indiCações tra:mar.car fabricantemodelo;.tipo,'Proceilência 

• - 
, 	• 8.2:1A.. Os bens devem esiar acOmpanhados. ainda;  quango'  for Ocato: do. 

• manual do ueuerie,  corn  uma versão em.  poringuãe;e da relação da  :reds  de 
.Assisteacia técnica autorizada 	. 	 1  • 	:• : 	" 

Rua Presidente Júsdalino, 115, Centro ; Cocos, Behia,"CEP 47.680-000 
CNPJ 	14.22.81.  2/0881-75: 	:Telefone (77) 34891941 

SÉR1.119A:AD CAGIVAL:/FV.VA2R+DS,N2ONY'DC-fttiNIRJ_Q'.  
Etta  edição encontra-se no litevrank:coces,ba:101-org br em servidor certificado I0:-BRASIL 

o 



Sextaiaira: 
20 de Julho de 2018 
40 - ArtéX - N°1918 

22'(eLísL , 	Diana  Oficial  dc) .  

0),11101. 
0-  . 	vOkfr 
‘,2„,••,55‘)  

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO: DE COCOS 
• . 	. 

9,2,2. IriespenSebililar-se Peles vícios e danos decorrentes de -produto,tS 
acordo dom ei' artigoi 12, .T3?  18 e 203; do Código de DerBSB do .Corisdrtildej:-  • . 

8.078; de !°90); 	1 	• 

9a.2.1...6 dever ereviski noí sUbitem.  ablentp= 'irerilica•he eetigee:  de; a 
..critério do Administração; substituir, reparar, cOrrigir, remover.,•outeeonitrUir,  
-*its Sties  'expensas, no- prazo Otaxinio fixado no Termo de Referência, • 	 • 	. 	, 	. • 	• 
-procititecom 0/adas  be  defeltee; 	 . 	- 

„ . • 
9:24,  Atenderlereefareeneie queiecjuer/e4**e0*e  ea  Administração, irreyontps 
ao objeth . 	, 	• 	• 	• 

ComuniCat 'h iSdroiniattaçãO;•, no prazo knexling  dB  24:  Net*  e Ouatre)k 
tioeFie gee antedede * data ;de entrege,• os 'motivos ,Otie .1r0peasibilitain• 

: .,:eutriplimento 09  Braze  previsto, com a devida poiripeOvaoao; 	: 	• 

9i5. Manter. &a-ante toda a execução do contrato, erd COmpatibilidadece6 is . 
....obrigaçães assumias,.•todai ,as condições de ,habilitação., e qualificação' 

9.2.6.  'NAG  transferir a terceiros,  or  qualquer forma, nérn reeereo p*fcialrneete; 
as •.obrigações assumidas, nem sUbcentrater:que!qYer das prestações > a966.* 
eStl:  ebrigad4 exceto rias idoridieees autoriiaiMs ah ter** de..ReferanCia 	• 

. 

Nãii‘  perroltir ptilliação.do.qúaíquer trabelho 	'itiOnbr denifiie.ese.le; 
anos exceto na cOndiçite de aprendiz  Oils  os maiores de quatorze  ;ends::  hem 
permitir .a utilização 'do trabalho dó menor de dezoito anos em trabalho noturno.; 	. 

02.8. tRe,sponiabilizar;Se pelas despesas dos tribidOs, encargos iiabakStadi 
' previdenciatios,' 	Icprderelais, : taxeS. fretei Segures; :dealocarriehte.  de • 
pessoal prestação de garantia é eüelOuer..oetras—que Inoidath ott veehiett•  *: • 

' incidir na exOcuoão do Confrato. 	' 	 : 	- , 

9.3. A Contratante obilga-se E 

	

. 	. 
Receber provisoriarpente o rnaierial; disponibilizando.  iota!,  data 

hoyãrio 

-4.3.2.Nerificar rtficiudidsartfente; no pgazo. fIxado a cofiforoidade, doe,  heriS 
recebidos, provisoriamente corp...as ôsiaecifidaçõédirLiiiiistaiites de Edifal O da.• 

,propoita, pare tina de, aceitação é recebimento definitivos;•: 	• • , 	 : • 

Rua Presidente JuscelloO;:ti. Centre;  Cocos. Bahia, CEP 47 680-000 . , 

	

CNPJ n°14222012/0001 L75 7 ' - 	Telefcti:
.
(71) 3489.1041 

CÉRTIFICADAD DIGITAL: /F.VVA2F+DVM2QNYURUNittil. : 	 • • 

Esta editAiD encontra-se no  site:  wwitii.cochs.ba.lo.org.t?r  this  servidor certificado IC0-BRASIL 

• 
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0, 	teinck 
.1.17.wror.toe4h:i.i.”=.1 

• 

9.3.3.:COMunicar à • Contratada, Por escrito, sobra : imperfeições, falhas ou 
imiguiéripades veriflcadds no objeto fornecido, para que sela.  Stlbatituldd,. 
reparado.ou:SMIgld 	• 	. 	 ' . 	- "•• 

9.3:4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das Phrigagões 
-através de servidor especialmente designador 	, 	 . 

9.3.5. efetuar p.  Pagamento 4 • Contratada no valor correspondente, '  ad  .• , 	 , 	 . 	, 
fornecimento•  do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital • e  Gaup  

9:4„ A •AdMiniatraCae: não responder a por quaisquer compromissos assumidos. 	 . 
Pala Contratada  peel  terbeires, ainda que Vinculados à  °seducer)  do presente • 
Tirrit de Contrato ; bem como por qualquer dano. causado a tarceiros, 	, 
decorrência de ate da' Conttatada, • . 	•  saris  empregados prepOstci4:•iit'i 

	

, 	. 	, 
suborinadçs 

9.5:A MthiniattioloMalliarepeaquiaa .dri pregdi:Srfedicamente,..íeM,peaa6  née._  
:*uPaiiitir. a §o .(n-dv'ema).  dias, a •flin de verificar a ventejosidedeidcia preços 
,rebistracloi  Sip  iiktS.••• ••, 	 • 	. 

10 1 Os bens serão recebidos 
• 

'a Provisoriamente,: a. partir da  stereos',  pare ¡gelid de -Verificação da : 
Conformidade com as especificações constantes do:',Editalsi da propicisfa,::: 

-.b. Definitivamente apos a veritiPagfio : de • conformidade com ai. . 
espectirCagbaa constantes • 	e, da proposta e sua consequente 
aceitação que sedara no prazo máximo fixado hol'erMO:de..13aferència,,  

.1011 Na hipótese de a verificação a que se  refers;  o siibfiern:anterlor .nie 61*, .- • 
procedida dentro do prazo fixado reputarse-.6 Comreallzedri,.CansUMatido-Sei ,  

:0 reci3iiinlante 'detlnitivo no Plai do espetarnaditi'do 	 ' , - 

.•10.2. Pi Adm4histraP4o rejéitara, no  bide,  Ou em Perte a entrega doa bens em.• 
desacordo  QOM  as especificações teenicas exigidas. • 

194. 0 recebimento de material de valer superior a irt$ 800.0,0Q (oitenta  nil  
reais) podara  'ear  confladd•4:•urna sdi;eniss4o de no mínImo 0 Masi msnikos, 
delignades pela autoridade Crimpetente. 	 • 

• 	Rua Presidente Juscelin6,119,*tentrp, Coo, Bahia, 	47:68o-oolY .  
CNN  n°1422201 ./0001 -73 	• 	• Telefone: (77) 3449.1d41 

• 

CERTIFICAÔ/.3•0• OPITAL: /rwA2F+1?ViVi20xtkRUNRLQ _ 
. 	sta• -edip4O•encontrii-se no site: www.tiScos.bei.lo.org  teem  servidor certificado  
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11.1.Q  pram  pare pagamento Sena de ate 30 (tinta) diaeukeli, politer:Ids a partirr 
do inicio do raás•  subseqüente ap vancido, após a devida conferência ellberagao ; 

41.1.1. Os • .pagamentos •decorrentes • de despesas cujos • valores .-não ' 
...;- ultrapassem .0 montante de 	0.000,00 (oito mil reais) pcidoreittir efetuados 

,no prazo de ata 05 (dato) dias Otels, contados de data da apresentiaóãeda 
Nota FiscallFatura, nos termos do  art.  50, §3° da Lern.. 8.666/1963. .• 

. 	 . 	 . 	. 	 .  
It  2. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o. "atesto"; pelo -servIdoi 

' competente ;  di  Nota Fiscal/Patera apresentada  pale  Crintritada. • , , 	. 	' 

11Z1. 0  'Weston'  fica condicionado • à verificação - da conformfdade, da Nota 
.Fiscal/Fatura apresentada pala Contratada e do regular cumprimento das 

11.a. HON/cm-do erro na apresentação da  NOW  Fiscal/Fatura ou  .apt  doctjmentbe 
PértinargeS à cant:acad ou ainda circunstância qüe irtiptaça, a liqUida,00 da 

:•deSpears, .6 ,pagamento ficará pendente ate-  qua  a Contratada providencie ,,aa; 
, medidaesaneadorps. Nesta hipótese ç prazo paramagaMentoielpiar-wa'apdsca 
comprovação da regularização da situação ; não acarretando qUalquer ânua para  
a Contratante  

11.4. Antes do pagamento, a Contratante reallzare consulta Certificado : de 

•Registro Cadastral .•  CRC  e!.. se necessaiio, aos sítios oficiais ,- pira verificar ..b 
manutenção das Condigoas habilltação da Coitratada, podendo resultado ter 	• . 	 . 	• 	- 
Impresso, autenticado a juntado ao processo de ,pagamento. 	. 	 • . 

11A Quando do pagamento,  sera  efetuada a tetenção tributaria pre/late-ha 

1 	• 	. 

	

, • 	• 
• 11;6.1. A Contratada fsigularrnento Optarde pelo Simples-  Nacional, instituido 
• pelo artigo 12 da Lei •Complernentar n,° 123/2006, não sofrera a retenção 

quantO aos- impostos -14 contribUtObes .aorangiCloa pelo referido . regime;  ant  
relação as suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 
declaração de que trata o..irtigri 6° da InStruoao Normativa RE13 n.4  1.234, de 

111:6.0 pagareento  sera  'efetyado  poi  ..maio de -brdiM laanègria • de "Oreeitc,... 
mediante .depósito em conta corrente, .na agência e .eitabeléciinento banci1io 

	

indicado  pelt  Contratada, ou por outro meio previsto na legislaào vigeofe., 	• 
- 	 . 	• 

. 	. 	. 

Rua Presidente JuShedino, 115, Centra, Cocos ; Bahia, CEP 47.580-0 	-06.  
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone (77) 3489.1041' 

. 	 . 	 . 	• 	. 	 • 

CER4IFICACACYCIOITAL,!:/6WP.2F+.DVM2ONYT4RUNRLQ 

Esta edição encontra-se po  Site:  wvoti...POOot..ba.iO.org,iir em servidor oertlfhiedo 161??PRASI.I_ 
• 

lei 

'7?ot 



   

DM° OfiCial do 

IgRJNICIPIO 

 

, 	• 	. 
• • sextet-Mira 	. 

.20de Julius-SIG 2018 
4a ;Anerx • N";.1.916,  

Ceicos 

 

rated°  da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS - .1.CWirsc,„ 
, 
11 a.  Sera  considerada data .do pagamento ollia em que constar como -emitida a 

• • 	 . • 	 • 	• 	• • '• 	• , 	- 	( 
11.13..A Contratante 'n2e se responsabilizará  Pot  qualquer despesa que venha a. • • 
ser • orratuadt..0010-, Gooti-eidda, • quo porventura riSo tenha •tItio tacordada na
contrato 

 
. 	, 

11 8 

 . 	. 
. 	• 	. . 	. 	. 	. 	• .• 	• 	• 	• 	. 	. 	• • 	, 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento desde que a Contratada no  
'tenha tau-real:No de alguma forma para tanto ; 0,Valordevido devera ser acrescido • . 
de' encargos niOratOdos. proporcionais aos dias de atraso, apurados deadaa,dita• 	- 
limite prevista pare.o pagamento ate a data do efetive.pagerrientai.tlaia 
(seis per cento) a6 ano aplicando-se a seguinte fatraular, . , 	. 	' 	•••• • ••.: 

. 	• 	•• 	• 	.•.•  
[EM =  lx  N x  VP  

• • 	• • EM .= 0-iCar9os MOraMrlos a serem acrescido ao Valor 

I -=  indite  de atualização financeira calculado segundo a formula - I • 

(61100) 	••• 

. 	 . . 
N = Número de dias  antra  a data limite prevista para o pagamento 

-ewdata do-afetIvo pagamento. 	.•• %. .  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

• 

12..1. Nos lert`noi do  art:  07 Lei n°8686, de 199S será deaignadoePrentante 
paia acompanhar e.tisoalizar a entrega 'dos bens: anatando em registre prat:K(6: . 
todas as ocorrências relacionadas com a execução" e deternlInando p  'qua  for 
necessário a- regularização de falhas Ciu defeitos obserVados. 	• 	, . 	• 

12.1.1. -representante da•Contralante clevata ter a ,,ixpefiência neCesitula 
para o acorripabharnento e controle da execução do cantata. 	• . .. • 

• 
' 12 2 es fiscalização da  qua:  -trata este item não .exclui riem reduz a . 
responsabilidade da fornecedora, inclusive ,peranté tercetros, por qualquer . 
irregulandade, ainda que resultante de imperfeições ta4nicas,..Vfoloa redibitorios. 
ou emprego de material inadequado ou de .qualidade Inferior„ a,-  na oOotrêneja- 

• - 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos Bahia CEP 47.680-000' • 
CNRI n.°,14.22?.012/4001 -76 	• - ...telefone (773 ..4.p§.1041. 

, 

• • CERTI0LCAC4OD101TAL /F)Np2ri-DVM;Qtril7)(RUNpiLt) 

Esta ecligge encontra-se no  site:  Wwini.c.ocos.ba.lo.Org.r em servidor certificado 	 , 
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desta;  'nab  Implica em  co-responsabilidade de.AdminIstragficçou de  taus  agentes . 
prepostos, de conformidade come.  art.  70 da Lei n°8666/1993, 

123 o tepresentante de: adrninistregao anotere ent registre ptpprto: todas as 
• , ocorrências relacionadas  corn  a execução dó dOntrató, iftclidelndedlia[rn0Se;  and,  

bem cama o qeme dem fUncloneries:eventualmente"Onvilvidos; determinando o"  
gin  .for nsicesiatio. I-regularização i dita faltas ou defeitos- observados e' 
encaminhando os apontamentos á. autoridade competente para ae;piciVidêncies; ••• 

• lit  Comete InfraCae administrativa ,: mis teirrvis de Lei n° 10520/2002 e 4g„ 

	

Døcreto .Mtinielpat p.° 004/2014 a licitante/Adjudicatária que, no elegerrer, 	” 

. 1311.  Nap:  aseiner..a 'Ma de Registro de Preços, não.  retirar a note de 
empenho, ou no assinar o contrato, quando .convocada  &rare  do prazo de 
validade da proposta  op  da Ata de Registre de Preços 	• 	• 	- • 

Apresentar documentação falsa ; 	 , 

: • i3.14.. Deixar do entregar os documentos exigidos 	• 
• _ 	VP  cerPqme, 

Não Mantiverã Sue proposta dentro de prazo de validiadef: : 

131.1. Comportar-Se de modo irtiddne.o; 	 ' 

111.8: Cometer fratido1iScall 

131.7. Fizer declaração falsa : 
• - 	• 
Ensejar b-retardamento da alteoucao do certanie.. 

13t2..kiicitantaisjytkaiikria.qtie'Corneter qualquer das irtfreCaas dildriMinadas • 
bcr: odbitêm antenoe ficara sujeita Sem .firejütze da responsabilidade . 

a. Multa do' ate 10% (dez por cento) sobre o Valor estimado do(s) item(s) 
•:PrejudIcado(s)  pole  conduta  di)  licitante; 	 •• 	' . 	. 	. 	. 

• 
b. impedimento de..  'Hefter  e. de contratar com o Munlolpin- ,:e 
descredenciaMento do  CRC, Pete  prazo da ate cinco anos- 	 , 

At, penalidade cie Multa pode  Set  anlicada - cUmulativ.arnante, 'AQM 
demais sançbos 

, 	• 

Rua Presidente Juscelino, 115, tentrcl, tocos,,Bahla, qEP 47.680-000 
CNIPJ n.° 14,222.012/6601-75 ' • • 	' Telefone: (77) 3489.1041 • 

CERTIFICACAO DIGITAL. /FWA2F+DVM2CINYTXRUNRLQ 	- 

Esta edição encontra-se no lte: www.cocos.ba,lo.org.br  em servidor certificado icp-BRABIL 
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133: Corneta Infra* adnwlistrativa ainda  hot  termos  di  Lei n.°. 8.6661003;  Oa  
, 	Lei 'n.° 40.520/200Z do Decreto Mdnicipel o.° 004/2014, a Controtede  Oyez ho  : 

: 	• 13.3.1,1nexeciatar  kite!  ou parcialmente o corittatoil::„ 

Apresentar dosomerirdOãO false; 	• 	• • 	• 

;13 3 3 COMpentar-se.de modo inidõtieo 

1334 Cometer  Maude  ilacat; : • • 
qualquer dos-  deveres elenCadoe ;no Edith!,na Ata de . 	• 

	

Registro de Pregos Ou no.inetruhiehte de  'coot*: 	• , • 

,13.4. A Contratada que cohleter qualquer dai infrações disoririlidadas.no  subiten 
.acirrie •Ificará iujeita, sent prejuízo da : responsabilidade (civil:  e  ;ban-abet,'  irs:- • 

Achiertàhciii:Oor fáltas ieV7,etS; sõfsini eatend.tias,:ctointOaquelsie  `qua:  
, acarretarem prejuízos eigaiticativo'seio objeto da cOntretagiio; -  ' 	• 

. b. liütte.: 

04.-  Moratoria  de-étei00/c; (dei •  poi  dente)  poi die  de atraso IhNetific,41P" 
sobre a valor-da Contratação, ate ia linilt&Oe 30 (trinta) dias; 	. 	.1, 	. • 

13,2.1Corppeheatóhe Oek até b564;6100.9:bor o,,616), sobre. o valor 'total da 
• contrato no:caiti de ineiceicugati:tptareu perCiel diObrigaeâo assUmida» •  

podenOd ser Ounidada 'Som, 	multa ' merriterier 	qua:  G valor 
cumtilado dals'peeralidadds neo Supbre•o valor total de contrato. 

c. Suspensão :de licitar e impedimento de contratar afri i;"Mirnicfploicié ' 
Cocos, pelo prazo de até Obiesoos; 	. 	 • • -• • 	' 

tal Penalidade pode irhplicar suspensão de liditena 16,00dimerito 
contratarbraM qualquer orgeo•ou entidade da Administração Públice,,seja 

- ria esfera fe.deral, estadual, AO Distrito Federal tiu rhuniciPal; Collett:0i/ 
• 0.areéer, 	n.°671.20T1/DEC019/CG1,YÁGO . 	e 	l-Note 	• .:631-:  

205/.2611/DECOR/00LUAdU e kordaoe 6:0 .a.i•6/2011 e O.° 3.7'.57/2011' , 

, 
Impedimento de licitar e contratar com o MUnicipici de  'Conga  e 

descredenclarnento  on CRC  pelo prazo  tie  até clnco anos; ' 

Rua Presidente Juscelino; Ti S,:Ce:ntrt);  Coto's, Bahia, CEP 47.68a-opt  
Ct4P1 n.0  14.22.2.212/0001.-75 	•• 	• Telefone : (77) 3439:1041: , 	• 	. 	• 

' 	-cgsTiFicAÇA9.01eiTAti /FWA2P-DM.KilZnigNerxi:tuNRIXi •P -• • ' ; ; 

Esta edição encontra-seiko  site  wwinpOcos.be.itr.org-t6r; era e7iiniiddr coittifidóciolCe-i*ASII2 • 
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• • 	.6e, :6 •: •,., ' 	' 	 • 	•'" t• 	• 	29882 MMsiI 

, . 	. 	 . 	„- 	• 	. • . 	 „ 
e;:tiecleraç3O: de Inidõrieldada pare licitar ou contratar  dot  •Si Administração• • 
.lsablICa;',.encinanto: Paidtirarem es motivos' determinantes da .pyaição,-oti,afr 
que saja.prbinovIda,a reabilitação perante a própria aUtdridade'atia,apliciiu 4.. • 

• panífiildade,:  Clue:  sert:•tencedicla Oernpte::, que a Contratada ressarcir a 

	

Administração pelos pramIzOsCpuiades; 	: 	 • : 

*13,11,1:A.genalidade de muita  pods  :ser apiioada- cumulativamente ppm .ito • : 

13.5; Tarnhera- ficam sujeitas ao •parialidadps ..der  Odspisnaão, de : 
impedimento de confrataccern o orgáo licitan*9 de declaração de inidoneidade, . 
previstas no anterior, as emprespo riu proliSsIdnalo que em razão: do1  • 

	

contrata decorrente desta licitação: 	 — 

, 	 . 	, 	• 	 . 	• 	 o  . 
sofrido cOndenaçães „definitivas • Por praticarem nár,  dials);  . 

	

:tintdoOs, fraude fiscal no tecolhirnentO de tributos; 	 „: 	• •• 	• .1 ' 

-113.5.3,tenham•pratiCado pica ilícitos Ylsande a frustrar os objetivos 

1353 dernonatts6- ,r).943 • possuir idoneidade paia • contratar com 
Administração  ern:  virtude Cie atos jircifoi praticados 

	

, 	• . 	 • 	, 	• 	. 

• 13.9. A :aplIcaçãcy :de qualoyór dos' penalidades .previstas realiOir,ie,O•  am  • : 
processci adminietre&O que assegurara : o . contraditório e p ampla defeea,, 

	

' 'observando-se dproceclimento previsto na Lei n:° 8.808/1993, • .• 	' 	' 

• . 	. 	 • 	, 	o 	. 	 . 	• 
137 A  autoridade competente na aplicação das sanções levará •  ant:  
consideração a..grayidado do coridutd.d.o'linfrétor;• O 'patine! édUcatilo da  pang;  '. 

• barn  :.pont • 6.  daro. causado a.. tadministragão. observadó o .principio da 
prapõrcioiiakdade . 	• 

„ 	• 	 . 	 • 	:. 	„ 	. 	, 	.• 
13.8. As multas devidas ciRar• prejuIZOp'eausc;clos A Contratante serão :dodti;1clOs 
dos valeres a•serern papas,  ea  nocOlhícIcis ani fiavoe do MUnicípio,  on  deduzidos  pa.  
:gstiotia,  on  àidat: quando for o'oPio; serão inscritos na tiKeida Mira de -Muillair10. 
e dõbiados 	 , 7 	• 	, 

:Czis6 a 'Contratante determine a muita' dtín7ere!streecOlillda no prazo 
;  'maxima  de 10 (dez)  dips;  a. Contar da data do- recebimento da •CoinCiritcação:..:  , 
enviada péla aOto.i.idsoo competente:' 	• • 	• 	• / 	• . 

	

13.9:As penalidades serão • otirigatenaniente registradas no Certificado 	• 
Registro Cadastrai  CRC  . 	. 	• 	.• 	• 	

• .. 	• 	. , 

• 4- 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centra Cocos, Bahia, CEP 47.680-006. ' 
CNPJ n.°14.222.012/0001-75 	' 	. 6  Telefcne.  (77) 3489.1641 , 

, 

CERTIFICK.4013l6ITAL ffriNA2F4DVM2Cli‘friTXFt14iskla • • 	e  

Esta edição canc;ohirá4ei  Óo Site  www cocos ba  lo  org br em saniicli;r Ceiftificadi3:101?-liRA§Ii_ • , 	: 
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24-*.L; c•l•r -•d 4.1aubs:iit;;; 
. %47.-A110 X .01946 

. 	, 

MUNICIP10. DE COCOS cxtçt  
I 	 IA 

• , 	• 	, 
1310; As Sancads aqui previstas  sae  Independentes antre'. si i podendo ser 
.apliCacias Isolaciaa ou, 'no caio das Multas, i cumulatiVarnertte,  earn  prejulzot de  

14.1'.  Sera  anexada a esta Ata copie  tie  Termo de. karengoola• 
. 	. 

14.2, Integram etá Ata InPapandenteinentie de transCric.66, o Eciliali-rtrAntixibi do -. . 	. 	. 	. 
.Preflo Presencial para Regigtifr  Pe  Preços n° 02372018.,t, a 7iptepaate da 

. 	. 
144; Nos !cases otnissos aplicar-set  as disposições  constant's.  da Lei .11°, 
10.520/2602 Decreto Municipal n.° Q04/2014 da Lei ni.° 8.078/1990 Codige de , • 
Defesa. do Consurnidoe, da LeiComplementar 	123/2000, e subsidiarlamenta da 
Lei n.643.668/1993 e alterações. 	. 	 . 	 • 

' 	144 O km para dirimir .questões relativas ao Oresente contrato : sere,O ao . 
-• Munid1Plo  Pe  Cocos 	Bahia,  porn  exolusSo de „qualquer outro, per. mais 

, 	. 	.  
Coals-11,4,1, lido julho de 2015.. 	

. 	. 

Mu$içIPlo bE Cbt0S-BA 
CNI11.1!14.222.012/0601 -75 

CONTRATANTE , 
, 

RrydriiiikoA MdeiRÁ SAMPAIO-ME 
' 	• 6,140;it 25.955433/0001700 	. 

• • 
Rua Presidente JuSeilne; 115, canitO;'(oe&s,-tania, ttP..0.68b-nop , , 
GNP/ in? 14Z22.012/00014S 	 telefone : (7713489,162a 

CERTIFICAÇÃO DIGITAp./FVVA2P.+DVM2dNyTXRUNÁLCI 
Esta acktipi  encontra-se no *14.:,,,Ainiviows.ba.io.org.ar  em ServIdor. dertificade.ic0-eRiAsit, 
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MUNICÍPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
PIACC,ISY. 0/614P,OW,AR., !N.> 

DESPACHO DO PREFEITO 

Pelo presente, solicito informação do Setor Contábil acerca da existência de 
disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa solicitada, na hipótese de eventual 
celebração de contrato no valor de R$ 183.104,20 (cento e oitenta e três mil, cento e quatro 
reais e vinte centavos). 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos autos para 
decisão administrativa de minha competência. 

4337-4.
‘„ 

 
. 	• ...„, 

Cocos-BA, 10 de julho de 2019. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 
mormrhowwwousAck.mr), 

Cocos - Bahia, 10 de julho de 2019. 

Ao Exm°  Sr. 

Marcelo de Souza Emerenciano 

Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

resposta ./ solicitação formulada por Vossa Excelência, 

acerca da existência de previsão orçamentária para custear a de 

contrato no valor de R$ 183.104,20 (cento e oitenta e três mil, 

cento e quatro reais e vinte centavos), com vigência até o dia 

10 de  outubro de 2019, informo a existência de previsão 

orçamentária, devendo a mesma correr a seguinte dotação: 

02.02.000 - SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.015. 2006 - Manutenção da Secretaria de Administração 
3.3.9.0.30. 00.00 - Material de Consume 
00 - Fonte 
06.181.022. 2009 - Manutenção da Ordem Pública 
3.3.9.0.30. 00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 
13.392.029. 2019 - Comemoração de Festividades 
3.3.9.0.30. 00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
04.123.020.2011 - Manutenção da Contabilidade 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 

02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2016 - Manutenção do FUNDES 40% 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
19 - Fonte 
12.361.042.2017 - Manutenção do Ensino Básico 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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3,3:9.0.30. 
01 - Fonte 
12.361.042. 
3.3.9.0.30. 
04 - Fonte 

00.00 - Material de Consumo 

2023 - Manutenção do Ensino Fundamental - QSE 
00.00 - Material de Consumo 

08.08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
20.122.045. 2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 
3.3.9.0.30. 00.00 - Material de Consume 
00 - Fonte 

02.09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
04.122.050. 2062 - Manutenção da Secretaria Municipal do Maio Ambiente 
3.3.9.0.30. 00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 

02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030. 2032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.9.0.30. 00.00 - Material de ConSumo 
02 - Fonte 
10.301.032. 2076 - Gestão de outros Programas Fundo a Fundo 
3.3.9.0.30. 00.00 - Material de Consumo 
14 - Fonte 

02.07.000 - FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  PROMOÇÃO SOCIAL 
08.244.040. 2047 - Manutenção do FMAS 
3.3.9.0.30. 00.00-- Material de Consumo 
00 - Fonte 
08.244.040. 2048 - Manutenção do Conselho Tutelar 
3.3.9.0.30. 00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 
08.244.040. 2070 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF 
3.3.9.0.30. 00.00- Material de Consumo 
29 - Fonte 

Atenciosamente, 

—> 
Raimun o Afl Pbcna Alves  

Contador 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

0 Prefeito Municipal de Cocos, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZA a 

celebração de contrato de fornecimento de materiais de expediente, conforme quantitativos 

enviados pelo Secretario Municipal de Administração através de planilha, com a empresa 

RAINIUNDA MOURA SAMPAIO-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 33.985.433/0001-00, com 

sede na Rua Presidente Vargas, n° 451 A, centro, Cocos-BA, com vigência até o dia 10 de 

outubro de 2019. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 10 de julho de 2019.  

Warr&  ta  Solgra Emerennano 

yi
• unicipar 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
WA:ASSOC MiltS VS.R.LIDADE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 077-2018 
PREGÃO PRESENCIAL N°023-018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029-2018 
CONTRATO N°205-2019 

TERMO DE DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
FAZEM ENTRE SI 0 MUNICÍPIO 
DE COCOS - BAHIA E A EMPRESA 
RAIMUNDA MOURA SAMPAIO-ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no CNPJ sob o n.° 
14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Sr. Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, 
portador do RG n.° 9127078-28 SSP BA e CPF n.° 021.272.047-35, residente e domiciliado na Rua Praça da 
Matriz, s/n, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
RAIMUNDA MOURA SAMPAIO-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 33.985433/0001-00, com sede na Rua 
Presidente Vargas, n° 451 A, centro, Cocos-BA, neste ato representada pela Sr'. Raimunda Moura Sampaio, 
portadora da Cédula de Identidade n°200834169 SSP-BA e CPF n° 571.731.685-20, doravante denominada 
CONTRATADA tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°077-2018, e o resultado final do 
Pregão Presencial n° 023-2018, com fundamento na Lei n° 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, 
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

1.1. 0 contrato tem como objeto a aquisição de materiais de expediente, visando atenderas necessidades 
do MUNICÍPIO DE COCOS, conforme especificações e quantitaiivos estabelecidos no Termo de 
Referência e no Edital e seus Anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial 
n° 023-2018 com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2.1. 0 material devera ser entregue conforme discriminado abaixo: 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489-1041 
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3 

. 

Apagador pare quadro branco 50 Und 

I, 

• . 	5,31 265,50 

4 Apontador de  lapis  caixa 0/12 50 a 2,90 145,00 

6 Baato n° 07 cores diversas  pct  c./ 50 250  pt  6,00 1.500,00 

8 Barbante  au  100% algodão embalagem de 100 gr 
cobrido 

200 un 3,10 620,00 

9 Barbante  au  100% algodão embalagem de 1k 203 un 16,00. 3.200,00 

10 Bobina de papal para calculadora .10 ri 1,95 19,50 

11 Bobina de papal termico p/ fax  rob  de 30 m 10 11 6,50 65,00 

15 bola de  plastic°  para decoração 50 cm 250 un 4,90 1.225,00 

• 19 Baracha escolar branca cx 20 unid 200 cx 9,90 1.980,00 

22 Caderno caligrafia 96 Ils univ. capa dura 900 un 6,00 5.400,00 

24 Cademo 'nazi pagina g rende (brochurão) 200 um 6,90 1.380,00 

27 Calculadora media 10 un 9,90 99.00 

30 Capa para encadernação  Pct  com 100 und 30  Pct  24,90 747,00 

31 Cartela de Bingo numeradas Dom 100 10 . 	Blco 2,60 26,00 

36  Clips  n°1/0 08x28mm a cl 100 unidades 50 cx 1,50 75,00 

42 Cola em bastão tubo de 8 gramas 200 un 1,30 260.00 

43 Cola para artesanato cores diversas 50 un 4,90 245,00 

45 Cola para pormelana fria 500 gr 60 un 9,93 594,00 

48 Creponzlo diversas cores 50 un 5,00 250,00 

49 
Entorrachado cobrido com brilho placa  pct  cf10 
placa. 

500  pt  47,50 23.750,03 

50 Entorrachado cobrido  pct  c/10 placas 200  pt  14,00 2.800,00 

51 Emborrachado estampado  pa  c/10 placas 250  pt  37,90 9.475,00 

52 Emborrachado liso  pct  c/ 10  places  com 50x40x1.5  inn  250  pt  15,10 3.775,00 

53 Envebpa branoa 10x15 cx c /250 un 20 a 13,90 278,00 

54 Envelope branco 16x23 a c/250 un 20 cx 37,50 750,00 

57 Envelope colorido 10x15 a c /250 un 20 a 62.50 1.250,00 

58 Envelope cobrido 16x23 c /250 un 20 cx 75,00 1.500,03 

65 Estrator de grampce em  ago  CROM. 26/6 20 un 1,40 28,00 

66  Ella  adesiva  transparent°  largo 50 mts  Pct/  c/5 un 50  Pet  11,50 575,00 

69  ragas  de isopor oom 1 cm  pct  com 25 uni 9  pt  47,50 427,50 

72 Grampeador de mesa estrutura metelica  medic  10 un 24,00 240,00 

73 
Grampeador de mesa estrutura metálica pequeno 
tipo alicate 

5 un 40,00 200,00 

75 Grampo para grampeador 23/13 cobreado a d 1000 unid. 20 a 4,90 98,00 

76  Grampo para grampeador 26/6 cobreado cx 5000 
unid. 20 a 5,00 100,00 

77 Guilhotina 46cm 2 un 149.00 298,00 

78  Lapis  de cor  cabs  c./ 12 tamanho grande 1500 a 4,00 6.000,00 

82 Lapiseira com  grate  n° 0.7 cx com 10. 20 a 17,00 340,00 

83 Lapiseira com grafite n° 0.9 cx com 10 unid. 10 cx noo 330,00 

86 Livro de ponto com 10015 50 un 10,90 545,00 

87 Livro de protocolo capa dura com 100 fls 50 un 8,90 445.00 

88 Maquina Encadernadora 3 un 290,00 870,00 

89 Maquina para cortar isopor 3 un 58,90 176,70 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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90 Maquinas para bolear creportzao 3 un 160,00 . 	480,00 

92  
Marcador 	para 	quadro 	branco 	cor 	vermelha recarregavel (V qualidade), 
ail  12 und  ox  58,00 5120,00 

93 
Marcador para quadro branco recarregavel (1' qualidade), cor preta a c112 
und 

200  cc  5280 10.560,00 

GA  Marcador Oncel  pens  quadro branco recarregável (1' qualidade),  car  azul cx cl 200  cc  5280 10.560,00 

96 Mine grafite 0.7 ma calxa  of  10 tubos de 12 unid. 6 c< 	
_: 

9,90 49,50 

97 Mine  grate  0.9 mm  carat  a/ 10 tubos de 12 unkl. 5 c2 9,90 49,50 

100 
Papal A-4 colorldo blocos com 500 fl.(caixa  coin  
10 blocos) 

133 
a 

229,00 30.457,00 

107 Papel dupla face (color  set)  48X66 cm, cores &versa!  en°  un 200 
Pt 

14,90 2.980,00 

108 Papel fotográfico A-4 multilaser 50  ca  18,90 945,00 

109  Papal hectografico - matriz na cor roxa cx  cam  100 
fls. 

50 a(  60,00 3.000,00 

110 Papel  Kraft  branco bobina de 1.00 mt largura . 50  fl  60,001  3.000,00 

113 Papal °lido 2 em  blows  com 500 fis. Calxa  cam  10 blocos . 50 a 259,00 12.950,00 

114 
Papel  (Ado  9 em blocos com 500 fls.caLxa com 10 
blocos 

50 a 270,00 13,500,00 

115 Papal verga cx  el  50 fls 50 a 15,90 • 795,00 

118 Pasta  catalog°  100 fls 50 un 16,90 845,00 

119 Pasta  catalog°  50 fls 50 un 6,90 345,00 

126  Plastic°  Transparente  rob  tom 50 mt x 1,40 20 rolo 190,001  3.800,00 

127 Prancheta 20 um 4,90 98,00 

131 Quadro branco 3,00x1,20 10 un 398,00 3.980,00 

134 Tesoura comum em  ago  inox 215mm profissional 20 un 14,90 298,00 

142 Tinta g  oche  em  pole  03M 15 ml com 12 unid. 50 a 3,90 195,00 

146  Tints  para tecIdo cores diversas c/12 un 	• 50 a 30,00 t500,00 

148  TNT  liso rolo com 50 mt x 1,40 50 rolo 86,00 4.300,00 

149 Transparancia para notroprojetor 210x297 mm a cl 100 urn:lades 10 a 85,00 850,00 

. 	TOTAL 	 183.10420 

2.1.1. 0 prazo de entrega do material será contado a partir da data de assinatura do presente contrato. 

SINEEMIERMIREMNIMMINEMEM 

3.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

3.1.1. 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 indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de garantia; 

3.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCO 

uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

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

3.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, 
remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maxirno fixado no Termo de Referência, o 
produto com avarias ou defeitos; 

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

3.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilite o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

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

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

3.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

3.1.8. 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 tricidir na execução do contrato. 

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

4.1.1. Receber proviscriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

4.1.2. 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; 

4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor 
Rua Presidente Juscelino, n° 119 Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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especialmente designado; 

4.14. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

5.1. 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 no prazo fixado no Termo de Referência. 

5.1.1. 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. 

5.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 

5.3. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autordade competente. 

6.1 0 valor do contrato é de R$ 183.104,20 (cento e oitenta e três mil, cento e quatro reais e vinte 
centavos). 

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

7.1.0 prazo de vigência do contrato será a partir da data da ass'natura até o dia 10 de outubro de 2019, 
nos  terms  do artigo 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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COM RISK/Kai OADU 

8.1. 0 prazo para pagamento  sera  de ate 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA. 

• 8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
• 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias úteis, contados da data 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  50, § 3°, da Lei  if  8.666, de 1993. 

8.2. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA. 

8.2.1. 0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes á contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da desvisa, o pagamento ficará pendente ate 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  Onus  para a 
CONTRATANTE. 

8.4. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta a regularidade do 
cadastramento da CONTRATADA no CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES e/ou nos  sites  
oficiais, especialmente quanto á regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e 
juntado ao processo de pagamento. 

8.5. Quando do pagamento,  sera  efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplbevel. 

8.5.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
n° 123, de 2006, não sofrera a retenção tributaria 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. 

8.6. 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Ordem Bancária de Credito, mediante depósito em conta-
corrente, na agenda e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 

8.7.  Sera  considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria 
para pagamento. 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCO 
COCOS GOVERNO MUNICIPAL 

8.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos 
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, 

taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100)  
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

• 

9.1. Os pregos são fixos e irreajustaveis. 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do MUNICÍPIO DE COCOS deste exercício, na dotação abaixo 
discriminada: 

02.02.000.— SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.015.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 
06.181.022.2009 — Manutenção da Ordem Pública 
3.39.0.30.00.00— Material de Consumo 
00— Fonte 
13.39Z029.2019 — Comemoração de Festividades 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 
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02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.042.2016 - Manutenção do FUNDEB 40% 

• 3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
19 - Fonte 
12.361.042.2017 — Manutenção do Ensino Básico 

• 3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
01 — Fonte 
12.361.042.2023 — Manutenção do Ensino Fundamental — QSE 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
04 — Fonte 

08.08.000 - SECRETARLA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
20.122 0452058 - Manutenção da Secretaria Municipal de  Agriculture  
3.3 9 0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 

02.09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
04.122.050.2062 - Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
3.3.9.0.30 00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 

02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2032- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.9.0.30.00.00— Material de Consumo 
02 — Fonte 
10.301.032.2076 — Gestão de outros Programas Fundo afundo 
3.3.9.0.30 00.00 — Material de Consumo 
14 — Fonte 

02.07.000 FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  PROMOÇÃO SOCIAL 
08.244.040.2047 - Manutenção do FMAS 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 
08.244.040.2048 — Manutenção do Conselho Tutelar 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 
08.244.040.2070 — Manutenção do Programa Bolsa Famlia — IGDBF 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
29 — Fonte 
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11.1. A fiscalização do presente Contrato  sera  exercida por um representante da Administração, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência 
Administração. 

11.1.1. 0 representante da CONTRATANTE deverá ter a •  experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

• 11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em  co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n°8.666, de 1993. 

11.3. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos 6 autoridade competente para as providências cabíveis. 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-5o pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

12.2. 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 da contratação. 

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

LJiJJL 	t: 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n°8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, do 
Decreto n° 3.555, de 2000 e do Decreto n° 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer da 
contratação: 

13.1.1. inexecutar total ou parcialment o contrato; 

13.1.2. apresentar documentação falsa; 
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13.1.3. comportar-se de modo inidõneo; 

13.1.4. cometer fraude fiscal; 

Vd.a7-4, 
13.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato. 

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

b. multa: 

Estado da Bahia 
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13.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem 
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, As seguints sanções: 

b.1. moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2. compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
execução total ou  partial  da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

c. suspensão de licitar e  impedimenta  de contratar com o MUNICÍPIO DE COCOS, pelo prazo de 
até dois anos; 

d. impedimento de licitar e contratar com O MUNICÍPIO DE COCOS e descredenciamento no 
CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES pelo prazo de até cinco anos; 

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar  corn  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; 

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente  corn  as demais sanções. 

13.3. Também ficam sujeitas As penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o  
&go  licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem antenor, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
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13.3.2. tenham praticado  aids  ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

1111 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados 

13.4. 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, de 
1993, e subsidiariamente na Lei n°9.784, de 1999. 

13.5. 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 a Administração, observado o 
principio da proporcionalidade. 

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do MUNICÍPIO DE COCOS, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Divida Ativa do MUNICÍPIO DE COCOS e cobrados judicialmente. 

13.7. 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. 

13.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO MUNICIPAL DE 
FORNECEDORES 

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

• 14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente 
adotar providências acauteladoras,  corm  forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossivel 
reparação. 

15.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do  art,  78 da Lei n° 8.666, de 1993: 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
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III,  a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

IV. o atraso injustificado no início do serviço; 

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação A Administração; 

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
Contrato; 

VII. o desatendimento As determinações  regulates  da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do  art  67 da Lei n° 
8.666, de 1993; 

IX a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

X. a dissolução da sociedade, ou faledmento da CONTRATADA; 

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique 
a execução do •Contrato; 

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e 
exaradas no processo administativo a que se refere o Contrato; 

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do 
Contrato alem do limite permitido no § 1° do  art  65 da Lei n°8666, de 1993; 

XIV. 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, guerra, 
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, 
mobilizações e outras previstas, assegurada A CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, aié que seja normalizada a situação; 

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de 
serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada A CONTRATADA o direito de optar 
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pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos 
contratuais; 

XVII. a ocorrência de caso fortuito •ou de força maicr, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n°8.666, de 1993, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

15.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

15.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII, XVII e XVIII desta cláusula; 

15.3.2 amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

15.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

• 15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

15.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularrnente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a.  

15.5.1. devolução dagarantia; 

15.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

15.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela 
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados 
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 
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15.7. 0 termo de rescisão devera indicar, conforme o caso: 

15.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou pa-cialmente cumpridos; 

15.72 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.73. Indenizações e multas. 

16.1. Os Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal n° 
045, de 2018, ao Decreto n° 7.892, de 2013, a Lei Complementar n° 123, de 2006, e subsidiariamente 
Lei n° 8.666, de 1993, bem como A legislação, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrições. 

17.1. Incumbirá A CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste •  Contrato na Imprensa 
Oficial, até o quinto dia  Atli  do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 
daquela data. 

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cocos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme as 
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um s6 efeito. 

Cocos-BA, 10 de julho de 2019. 

 

0 
MUNICÍPIO  DE '' COS-BA 
CNPJ: 14.222.1 2/0001-75 

CONT TANTE 

DA • II 	• AIO-ME 
CNPJ: 33.985.433/0001-00 

CONTRATADA 
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EXTRATO DE CONTRATO N°205-2019 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADA: Raimunda Moura Sampaio - CNPJ: 33.985A33/0001-00 - OBJETO: Aquisição de 
materiais de expediente, visando atender as necessidades do MUNICIP10 DE COCOS, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia e no Edital e seus Anexos - VALOR GLOBAL: R$ 183.104,20 (cento e 
oitenta e três mil, cento e quatro reais e vinte centavos) - VIGÊNCIA: 10 de julho de 2019 a 10 de outubro de 2019 - 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.0152006 — 
Manutenção da Secretaria de Administração - 33.9.0.30.00.00 — Material de Consumo -00— Fonte - 06.181.0222009 — Manuterogio da 
Ordem Pública- 33.9.0.30.00.00 — Material de Consumo - 00 —  Fate  - 13392.029.2019 — Comemoração de Festividades - 3 3 9 030 00 00 — 
Material de Consumo -00— Fonte - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 04.123.0202011 — Manutenção da Contabilirkle - 
33.9.030.00.00 — Material de Consumo -00— Fonte - 02.04.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -12.361.0422016 — 
Manutenção do FUNDEB 40% - 33.9.0.30.00.00— Material de Consumo -19 --  Rink  - 12.361.0422017 — Manutenção do Ensino Bico - 
33.9.030.00.03 — Material de Consumo• - 01 — Fonte -12.361.0422023 — Manutenção do Ensino Fundamental — QSE - 33.9.030.00.00 — 
Material de Consumo -04— Fonte - 08.08.000— SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -20.122.0452058 — Manutenção da 
Secretaria Municipal de Agricultura - 3.3.9.030.00.00 —Material de Consumo - 00 — Fonte - 02.09.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE - 04.122.0502062 — Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 3.3.9.030.00.00 — Material de Consumo - 
00— Fonte - 02.05.000— FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.03(r2032 — Manutenção do Fundo Municipal de qrrecle - 
33.9.030.00.00 — Material de Consumo -02— Fonte -10301.0322076 — Gedo de  °taros  Programas Fundo a Fundo - 339.0.30.00.00 — 
Material de Consumo - 14—  Foote  -02.07.000— FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  pRomoçÃo SOCIAL - 08244.0402047 — 
Manutenção do FMAS - 3.3.9.030.00.00 — Material de Consumo - 00 — Fonte - 08.244.0402048 — Manutenção do Conselho Tutelar - 
33.9.030.00.130 — Material de Consumo - 00 —  Fate  - 08244.0402070 — Manutenção do Programa Bolsa Família — IGDBF - 
33.9.0.30.00.00 — Material de Consumo -29— Fonte — LOCAL E DATA: Cocos-Ba, 10 de outubro de 2019— Marcelo de Souza 
Emerenciano — Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE CONTRATO N°205-2019 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.22/012/0001-75 - CONTRATADA: Raimunda Moura Sampaio - CNPJ: 33.985.433/0001-00 - OBJETO: Aquisição de 
materiais de expediente, visando atender as necessidades do MUNICÍPIO DE COCOS, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia e no Edital e seus Anexos - VALOR GLOBAL: R$ 183.104,20 (cento e 
oitenta e três mil, cento e quatro reais e vinte centavos) - VIGÊNCIA: 10 de julho de 2019 a 10 de outubro de 2019 - 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.02.0(X) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.015.2006 - 
Manutenção da Secretaria  dc  Administração - 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consume - 00 - Fonte - 06.181.022.2009 - Manutenção da 
Ordem Pública - 3.3.9.0.30.00.00- - Material de Consumo- 00-Fonte - 13.392.029.2019 - Cornemoração de Festividades - 3.3.9.0.30.00.00 - 
Material de Consumo -00 - Fonte - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 04.123.020.2011 - Manutenção da Contabilidade - 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo -00- Fonte - 02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 12.361.042.2016 - 
Manutenção do FUNDEB 40% - 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo- 19- Fonte - 12361.042.2017- Manutenção do Ensino 	- 
3.3.9.0.30.00.03 - Material de Consumo - 01 - Fonte - 12361 0422023 - Manutenção do Ensino Fundamental - QSE - 3.3.9.030.00.00 - 
Material de Consumo - 04 - Fonte - 08.08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -20.122.045.2058 - Manutenção da 
Secretaria Municipal de Agricultura - 3.3.9.0.30.00.00 - Material  dc  Consumo - 00 - Fonte - 02.09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE - 04.122.050.2062- Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente- 3.3.9.0.30.00.00-Material  dc  Consumo - 
00 - Fonte - 02.05.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.030.2032 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 
3.3.9.0.30.00.00- Material de Consumo -02 -Fonte - 10.301.032.2076 -Gestão de outros Programas Fundo a Fundo - 3.3.9.0.30.00.00 - 
Material de Consumo - 14 - Fonte - 02.07.000 - FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  PROMOÇÃO SOCIAL - 08.244.040.2047 - 
Manutenção do FMAS -3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo - (X) - Fonte - 08.244.040.2048 - Manutenção do Conselho Tutelar - 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo - 00 - Fonte - 08.244.0402070 - Manutenção do Programa Bolsa Família - 1GDBF - 
3.3.9.0.30.00.00 -- Material de Consumo - 29 - Fonte - LOCAL E DATA: Cocos-Ba, 10 de outubro de 2019 - Marcelo de Souza 
Emerenciano- Prefeito Municipal. 

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