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Cocos-BA, 09 de julho de 2019. 

• 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 Pregos n° 027-2018 com a empresa CÉLIO CHICOU DE ALENCAR-ME, inscrita 
no CNPJ sob o n° 02.006.936/0001-55,  corn  sede na Rua Tiradentes, n° 15, centro, 
Cocos-BA, neste ato representada pelo Sr. Célio Chicou de Alencar, portador da 
Cédula de Identidade n° 111.017 SSP-RO SSP-BA e CPF n° 600.267.231-15, 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 licitatbrio, toma-se 
imprescindível a celebração de um contrato  corn  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.Exa. autorização 
para celebrar o contrato no valor de R$ 171.552,50 (cento e setenta e um mil, 
quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 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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MUNICÍPIO DE COCOS Cocos 
GOVERNO MUNICIPAL 
FitaAMOCOLIF*,POMSABVI)A.),  

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 
consideração. 

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

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

Nome: CELIO CHICOU DE ALENCAR 
CNPJ: 02.006.936/0001-55 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional • cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos dg administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no  ambit°  da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou chttp://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 16:27:15 do dia 19/03/2019 chora e data de  Brasilia>.  
Valida até 15/09/2019. 
Código de controle da certidão: FE97.C331.91300.2BAF 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento: 



Certidão Negativa de Débitos Tributários 

Emissão: 10/06/2019 16:04 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

RAZÃO SOCIAL 

CELIO CHICOU DE ALENCAR 

CNPJ 

02.006.936/0001-55  

INSCRICAO ESTADUAL 

046.848.712 

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

Certidão N°: 20191534754 

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 10/06/2019, 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://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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C2'. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
RUA PRESIDENTE JUSCELINO 
CENTRO 
COCOS 
BA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Certidão passada passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(a) Diretor (a) da Divisão Divida Ativa, datada em 
30/05/2019, sob processo de n° 461/2019 

Certifico que a empresa com domicilio fiscal sito à RUA TIRADENTES, n°15, INGRI  DI  NACIONAIS E IMPORTADOS, 
CENTRO, inscrita neste município sob n° 3000121, CPF/CNPJ:02.006.936/0001-55 e natureza , consta arrolado em 
nome de (a) : CELIO CHICOU DE ALENCAR, e não possui ate a presente data qualquer débito levantado junto ao 
erário. 

Em firmeza de que eu ELIO ELIEVALDO CUNHA DE QUEIROZ , passei esta , a qual vai assinada e conferida por mim, 
encerrada e subscrita pelo (a) Sr (a) Diretor (a) desta Divisão após lançamento dos pagamentos em nosso cadastro. 

Validade da Certidão de 90 0 dias a contar da data de sua emissão. 

As certidées fornecidas não excluem o direito da Fazenda Pública Municipal cobras, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser posteriormente 
apurados pela autoridade administrativa competente. 

COCOS - BA  

 

  

Funcionário(a) 
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CAIXA ECONDMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

02.006.936/0001-55 

CELIO CHICOU DE ALENCAR 

RUA TIRADENTES 15 15 CASA / CENTRO / COCOS / BA / 
47680-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que  the  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:07/07/2019 a 05/08/2019  

Certificação Número: 2019070700502033266350 

Informação obtida em 09/07/2019 10:33:53 

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 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Mbi4,0:\ 
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Nome: CNLIO CRICOU DE ALENCAR 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.006.936/0001-55 

Certidão n°: 169415541/2019 
Expedição: 19/03/2019, os 16:26:26 
Validade: 14/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de SU@ expedição. 

Certifica-se que CELic cRICOU DE ALENCAR 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob 0 n° 

02.006.936/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhiseas. 
Cot- Lida° omitida com base no  art.  6I2-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 ate 2 (dois) dias 
anteriores á data da sua expedição. 
No ciso de oessoa juridlca, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Barco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 
estabelecidas em sentença condenateria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdericiários, a honorários, a custas, a 
emoinmentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perarDie o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



ChM  CHICOU DE ALENCAR-ME - CNPJ: 02.006.936/0001-55 
SALDO REMANESCENTE 

1  

5 Arquivo morto po li amareio 392(130x245mm 20 un 4,50 

Of  1.12. 
.... - 

90,00 

18 Borracha de 2 ages  ex  cl 20 50 cx 16,00 800,00 
21 Caderno brochurtio com 60 As  tarn  275X200 mm 20® un 2,90 5.800,00 

2 Cademo de desenho grande 48 folhas 1500 • un 3.79' 5.625,00 

25 Caderno universitário capa dura com 96 folhas 900 um , 4,10 3.690,00 

26 Calculadora de mesa grande pilha  AA  5 un 18,00 90,00 

32 
Cartolina comum, lisa, dimensões 50 x 66mm, gramatura de 150 g/m2, cores, azul, rosa, rmarela, 
verde e laranja 

500 un 	, 0,50 250,00 

47 Corretivo liquido base d'ag ua Atoxico 18mlex 20 cx 13,30 266,00 

56 Envelope branoa p/cartio pequeno 7x10c/1000 UM 20  ac  55,00 1.100,00 

59 Envelope colorido p/ cartão pequeno 7x10  aim  1000 2 cx 195,00 390.00 
60 Envelope oficio pardo 24X34 cx c /250 un 25 cx 67,00 1.675,00 

62 Espiral fino  pet  c1100 un 15  pt  1050 157,50 

63 Espiral grosso  pct  c125 un 15  pt  23,00 345,00 

64 Espiral  Sao pa  cHOOun 15  pt  24,64 369,00 

68 Fita durex grande, transparente estreita  Pet  C/20UN 25  Pet  22,00 550,00 

71 Giz de cem ataion  ex  com 12 unid 5 a 4,00 20,00 

74 Grampeador profissional de parede e madeira • 5 un 69,00 34500 

79  lapis  borracha  acorn  12 und 500 cx ' 	6,04 3.000,00  

go  Ponteira para  lapis  - borracha pote com 50 und 50 pote 15,00 750,00 

81  LAPS  preto n°02 cx com 144 unid. 500 a 36,00 18.000,00 

84 Livro de atas,  corn  100 As n°, s/ margem, capa dura folhas numeradas 50 un 8,40 420,00 

• 85 Livro de atas, com 200 fis n°, s/ margem, capa dura 50 un 18,70 935,00 

95 Massa de modelar com 12 cores 12 x 12 200 cx 48,00 9.600,00 

101 Papel A-4 em blocos de 500 lis.(caixa  corn  10 BLOVCOS 500 a 209,00 104.500,00 

102 Papel carbono  di  00 folhas 5 cx 35,00 175,00 

105 Papel de presente tamanho 50X60 cm. c/40 un 50  pt  20,00 1.000,00 

112 Papel laminado, cores diversas c/40 un 50  pt  35,00 1.750,00 

117 Pasta AZ tigrada cx c./20 10 cx 215,00 2.150,00 

120 Pasta suspensa para arquivo cx c/50 un 30 un 82,00 2.460,00 

121  
Perfurador,  corn  capacidade para perfurar ate 100 ( cem ) folhas de papel 75g/m2 estatura  madam  
com deposito acabamento de qualidade e furos precisos. un 180,00 900,00 

122 Pincel Atomico caixa com 12 	• 50  ex  78,00 3.900,00 

132 
Reabastesedor para quadro branco com 12 unidades (cor vermelha, preto e azul) 

200 un 0,75 150,00 

133 Régua plástica transparente 50 cm 10 a 30,00 300,00 

TOTAL 171.552,50 ,. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027-201$ 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.° 023-2018 
PROCESSOLICITATI5R10 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 Municipio de Cocos, com sede na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado 
da Bahia, CEP 47.680-000, inscrito no CNPJ sob o n.° 14222.012/0001-75, neste ato representado 
pel0 Senhor Marcelo de Souza Ernerenciano, brasileiro, medico, portador da Cédula de Identldade n.° 
a129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de  Cos-BA, 
legalmente investido e no exercício pleno do mandato de Prefeito Municipal, doravante denominado 
CONTRATANTE. 

Nos termos da Lei n.° 10,520/2002, da Lei n.° 8.078, de 1990 - COdigo de Defesa do 
Consumidor; Decreto Municipal n ° 004/2014 e Lei Municipal n 496/2007; aplicando-se, 
subsidianamente, Decreto n° 7.892/2013 alterado  pleb  Decreto n° 8.250/2014 a Lei n.° 8.666/1993, e as 
demais normas legais correlatas; 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Pregos n°023-2016, 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 Referência, que passa alazer parte integrante desta, 
tendo  sick;  os referidos preços, oferecidos pela  empress  CELIO CHICOU DE ALENCAR-ME, inscrita 
no CNPJ sob o ri .° 02.006,936/0001-55, com sede na Rua Tiradentes, n° 15, centro, CEP 47.680-000, 
no Município de Cocos-BA, neste ato representada pelo Sr  Cello  Chicou de Alencar, portador da 
Cédula de Identidade n.° 111.017 SSP-RO e CPF nY 600.267.231-15, cuja proposta foi classificada em 
1° lugar no certame. 

1.1 O objeto desta é o registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos da Material de 
Expediente visando atender as necessidades do Município de Cocos, conforme espedficações do 
Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 
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Argyivo  morto  poll  amarelo  350x130x245mm . 	300 ún % . 4,80 1,350,00 

18  Borracha  de 2 cores aid 20 	. Sop 16,00 . 	8.000,00 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14222012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 	dijo 040  di din-- 
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21 Caderno brochurao  corn  60 As  tam  275X200 mm 11000 un .290 sf,00 
23 Caderno de desenho grande 48 folhas 5.900 -.1,in . 3,75 1P50,60 
25-  Cadent°  universitário capa dura com 96 folhas  TAM.  

203x280 	. 6.000  urn  . 4,1 0 0 . 24600,0. 

26 Calculadora da mesa grande  Ohs AA  ' 	50  Lin  - 18,00  NOD,  

32 
Cartolina comum, lisa, "dimensões 50 x 66mm, gramatura 
de 150 g/m2, cores Azul, branca rása amarela verde e 5.000 un . 050 , 2.50000 

40 Cola branca attedca em tubo  aim  49 gr cx c 12 und 50 cx 9,60 480,00 
a  Con-Give  liquido base d'agua  Ataxic°  18m1 cx com 12 

220 cx 13,30 2526,00 

55 Envelope branco grande cx c/250 un • 50 • cx 87,00 4350,00 

56 Envelope bronco  °learnt°  pequeno 7x10c/1000 un 	, 50. cx 5550 2.750,00 

59 Envelope colorldo p/  °So  pequeno 7x10 c/.1060 20 cx 195,00‘]  

,  goo  

. 	.3,900,00 

3,550,0°-

2 100,00-I  

60 Envelope  oleic  pardo 24X34 cx c /250 un 50 oc 

62 Espiral fino  pet  d100 un 200  pt.  :• 	1050 

63 Espiral grosso  pct  c125  Lin  200 . 	Pt 2350 .' 	4600,00 

64  Spiral  médio  pot  c/100un 200  pt  24,60 . 4.920,00 i 
68 Fita durex grande transparente estreita  Pct  c/20 un 	. • 200 • Pct  . 22,00 • 4.40500 

71 Giz de cera atalco oc  corn  12 unid, .1.000 cx 4,00 4.000,00 

74 Grampeador profissional de  parade  e madeira 100 .un 69,00 ' 6.90050
7 
 

79  lapis  borracha cx com 12 und 	- 2000 cx , , 500 12500,00 

80 Ponteira para lapis' borracha note com 50 und 100 note 1500 .. 150%00 

81  Lapis  preto n°02 cx com 144 unid. 1.000 cx 38,00 36.000,00 

' 84 Uvro de atas, dõm 100 fis n°, s/ margem, capa dura folhas 
numeradas 	. 

400 un • BA 3:360,00 

85  -1..itiro de atas, Com 200 lis rc°, s/ margem, capa dura folhas 200 Urt 18,70 1740,00 

95 Massa de modelar com 12 cores 12 x 12 1500 - 	ex 	• 48,00 48.00000 

101 Papel A-4 em blocos de 500 fls.(caixacom 10  *cos)  1.500 a . 209,00 31150000 

102,  Panel  carbono  di  00 folhas 	. 100 ca 3500 350%00 

105  Papal de  presents  tamanho 50X60 cm. c/40 un 200 . 	pt  - 2050 4000 00 

112 Papal laminado, cores diversas d40 un 4.000  pt  . 	-3500 35.000,00 

117.  Pasta AZ tlgrada cx c/20 	. 100 . 	6x 	. : 21500 - 	121600,00 

120 Pasta  suspense  para arquivo cx c/50 un 200 Un 8250 16.40000 

121 
Perfurador, com capacidade para perfurar  at 	100 (cem) 
folhas de papel 75g/M3, estrutura metálica  corn  deposito 
acabamento de qualidade e furos precisos 	" 

20 un 18050 3.60050 

172  Pineal Atomic°  cabca ocm 12 59 a N,00 1.450,00 

132 Reabastecedoi para quadro branco com 12 unidades (cor 
vermelha, preto e azull 

200 • a 
. 

7500 15600,00 

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

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77). 3489i041 e-  70'4 



133 Régua plástica transparente 50  cm  
144 Tinia para carimbo cx com 12 

12 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a contratação 
pretendida; sendo assegurada ao beneficiado de Registro a preferenda de fornecimento em 
IgUaidacie de condições. 

2.1. 0 órgão gerenclador  sera  a Secretaria Municipal de AdminiStraçião. 

2.2. São participanbs os seguintes orgãos: 

Z2.1. Secretaria Municipal de Administração, 

2.2 2 Secretaria Municipal de Assisncia Social; 

223. Secrete's Municipal de lnfraestrutura; 

2.2.4. Sectetaria Municipal de Educação; 

225. Fundo Municipal de  Sande;  

2.2.6. Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

22.7. Secretarla Municipal de  Agriculture;  

2.3. A ata de registro de pregos, durante sue validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração publica que não tenha participado do certame 'ficitatorio,  medians  
anuência do  dirge°  gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no • 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8366; de 1993 e do Decreto 
Municipal n .0  004/2014 e subsidiariamente ao Decreto n° 7.892/2013, e na Lei n.° 8.666/1993. 

23,1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas. 

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

2.3.3. Em caso de eventual inadirnplemento oontratual, cabere ao orgão aderente a 
responsabilidade pela  impost*  de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao 
ergdo gerenciador. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000  
CNN  n.° 14.222.012/0001-7S 	 Telefone: (77)$489.104I 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS OC 
wOVERNCI rittINICIP 

2.4. Todo orgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se ittial'ari 
contratação atende a  sous  interesses, sobretudo quanto aos valorem praticados, conbrméatgo.. 7 H. ' 
do Decreto Municipal n°00412014 

3.1. A Ata de Registro de Pregos tera validade de 12 (doze),  rneses, a contar de data de sue 
assinatura  Mr)  podendo ser prorrogada 

• 4.t .O preço registrado poderkser revisto em decorrência de eventUal redução riaqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Orgao 
gerendador da Ata promover as  necessaries  negociaçõesjUnto aos fornecedores, 

4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço  
prated°  no mercado, o &O.° gerenciador devera: 

421. Convocar o fornecedor visando 5 negociação para redução de preços e  site  adequação ao 
praticado pelo mercado; 

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

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

41 Quando o prego de mercado tornar-se superior aos preçds registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerendador poderá 

4.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assurnido, semi aplitaçao da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentadca, e se a comunicação 

• ocorrer antes do pedido de fornedmento; e 

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

4.4. Não havendo êxito nas negociações, o orgão gererriador devera proceder 5 revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabtveis para obtenção da contratação riais 
vantajosa 

4.5. Havendo qualquer alteração, o orgão gerencia.dor encaminhará cópia atualizada da Ata de 
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver 
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5.1.0-fornecedor tera o seu ,registro cancelado,' por intennédio de  process°  admi 
especifico, assegurado o contradibrio e a ampla defes& quando: 

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

L12 Não retirar a  respective  nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o 
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem  justificative  aceitável; 

5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles 
praficados no mercado; ou 

• Sofrer sanção  administrative  cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o orgão gerensiador e 6rgão(s) participante(s). 

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

La  0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovacbs e 
justificados. 

5.2.1. por razão de interesse público; ou 

522 a pedido do fornecedor 

, 	• 	• 	. 
5.3. Em qualquer das hipoteses acima, o árgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro 
do fomecedor aos orgAos participantes, se houver. 

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

Mi. 0 Orgão deverá assegurar-se de que o prego registrado na Ata permanece vantajoso, 
mediante realização de pesquisa de mercado previa à contratação. 

6.2 0 orgao convocará a fornecedora com prego registrado em Ata para a cada contratação, no 
prazo de 05 (cinco) dias Oteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, 
ou assinar o Contrato, se foro caso, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de  Preps.  

621. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual penado, por solicitação justificada do 
fomecedor e aceita pela Administração. 
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6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante rWalizark-
consulta ao Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  para identificar possível proibição de cOlitratar 
com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos resultados • 
poderão ser anexados aos autos do processo. 	 -• 

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

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

6A E vedada a subcontratação total do objeto do contrata 

6A1. E vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato. 

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

6.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização  sera  exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatário todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 
ciência à Administração. 

• 7.1. Cada contrato firmado  corn  a fornecedora tera vigência de acordo com as disposigões definidas 
na minuta de contrato, Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, ou, na omissão 
deste, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da assinatura ou retirada do 
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n°8666/1993 

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, 'desde que as despesas referentes 
contrafação sejam ihtegralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 
restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGIJ n.99, de 13/12/2011. 

8.1. Durante a vigência de cada contratação, os pregos são fixos e irreajustáveis. 
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8.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Pregos poderão sofrer alteraçõet; --
obedecidas as disposições contidas no  art  65 da Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n.°004/2014 e 
subsidiariamente no Decreto n°7.892, de 2013 	 • 

9.1, A Contratada obriga-se a; 

92 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo coma exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda 

921. 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, modeb, 
• tipo, procedência el.prazo S garantia; 

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

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

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

9.2.3.  Mender  prontamente a quaiSquer exigências da Administração, inerentes ao Objeto da 
presente licitação; 

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

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

9.2.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontatar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de cantata; 	" 
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9.2.7. Não pennitir a .utilização de qualquer trabalho do meinor de dezesseis anos, 0X.detp, na 
Condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do tralireihorde-v-9,9-  •,- 
menorde dezoito anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre; 	 A ••>•' 

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

9.1 A Contratante obriga-se a: 

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

93.2. Verificar minuclosamente, 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 	 • 

111 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituldo, reparado ou corrigido; 

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

9.3.5. efetuar o pagamento Contratada no valor wrrespondente ao fomecimento do objeto no 

prazo e forma estabelecidos no Edital eseus anexos; 

9A. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados a execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

11 A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 90 
(noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados em Ata. 

10.1. Os bens seráo recebidos: 

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

b. Definitivamente, ap6s a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua conseqüente aCeitação,  qua  se dará no prazo máximo fixado no 
Termo de Referência. 
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10.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não Ser procedidadentró 
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimenta definitivo no dlando.„7. 
esgotamento do prazo. 

10:2. A Administração  *Stara,  no todo ou  ern  parte, a entrega dos  bang  em desacordo com is 
especifica95es técnicas exigidas. 

103. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80:000o (oitenta mil reais) poderá ser 
confiado a uma comissão de, no  minima  03  (ties)  Membros, designada peta autoridade . 
competente. . 

111. 0 prazo para pagamento  sera  de ate 30 (trinta) dias  rite's,  contados a partir do inicio do mês 	. 
subseqüente ao vencido, ap6s a devida conferência e liberação do órgão solicitante efou 
fiscalizador. 

11.1.1. Osrpagarnentos decorrentes de despesas cujos valores.  ha° Ultrapissetn o montante de.  
R$ 8:000,00 (oito mil reais) .poderá ser efetuados no prazo de  at  05 (cirtob) dias uteis, contados 
da data da apresentação  di  Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art  50, §3° da Lei h.° 8.6601993. 

. 	. 
11.2. Q. pagameirio somente  sera  efetuado após o atesto", pelo servidor. cornpetente, da Nota - 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 	 • 

11.2.1. 0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota FiscaVFatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas 

11.1 Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes A 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente ate que a Contratada providencie as medidas sarreadora's. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-6 após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

, 	qualquer  Onus  para a Contratante 

• 11.4.. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta Certificado de Registro Cadastral:-  CRC  
e, Se necessário, aos sitios oficiais, para verificar a Manutenção das condições de habilitação de 
Contratada podendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento 

11.5. Quando da pagamerto,  sera  efetuada a retenção tributaria prevista na legislação aplicável. 

11.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituldo pelo artigo 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 próprias, desde que, a cada . 	 • 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489 1041 to_  

j-e-> 



MUNiCIPAC ,v%Ito 
0111M1.1PQP.sr.a.

:2p 

pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 60. da Instrução Normativa:  B n / 
1.234,  dill  de janeiro de 2012 

11.6. 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante deposito em 
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro Maio 
previsto na legislação vigente. 

11 .7.  Sera  considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria 
para pagamento. 

11.8. A Contretarite não se •responsabilizará• por qualquer déspest que venha a Si efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

1 t9. 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 à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM-IxNxV13 1 

EM =,Encargos Moratários a serem acrescidos ai;ivalcir originariamente devido 

I = Indice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula'. 

(61100) 
365  

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 
:efetive pagamento.  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

• 12.1. Nos  terms  do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993,  sera  designado representantepara acornpahhar 
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro  WO)  todas as ocorrências relacionadas com 
a execução e determ.ihandoo que for necessário 6 regularização de falhas ou defeitos obSerVados. . 

• 12.1.1. 0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessaria 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 
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técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e;Igar, 
ocorrência desta, não implica em  co-responsabilidade da Administração ou de seus agéntes e 
prepostos, de conformidade com o  art  70 da Lei n.° 8.665/1993. 

12 3 0 representante da administração anotará em registro ,proprio todas as ocorrências 
relacionadas  corn  a execução do contrato, indicando dia; alas e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das 
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabiveis. 

• 13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 10.520/2002 e do Decreto Municipal n.° 
004/2014 a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

1311 Não assinar a Ata de Registro de Preços,  nap  retirar a nota de empenho, ou não assinar 
o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registo de 
Pregos; 

111.2. Apresentar documentação falsa; 

111.1 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

111.4. Não mantivera sua proposta dentro de  pram  de validade; 

111.5. Comportar-se de modo inidõneo; 

111.6. Cometer fraude fiscal; 

1311. Fizer declaração falsa; 

131.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

132. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficara sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, As seguintes sanções: 

a. Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b. Impedinlento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento do  CRC,  pelo 
prazo de até cinco anos; 

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

13.3.  Gamete  infracdo administrativa, ainda, nos termos da Lei n..° 8.66611993, da Lei n.° 
10.520/2002, do Decreto Municipal n°004/2014, a Contratada que, no decorrerda contratação: 
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13.3.1. Inexecutar total ou parcialment o contrato; 

13 3 2 Apresentar documentação falsa; 

13,13. Comportar-se de modo inidõneo; 

13.3A. Cometer fraude fiscal; 

13a5. Descunwrir qualquer dos deveres elencadOs no Edital, na Ata de Registro de Preços ou 
no instrumento de oontrato. 

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

Advertência por faltas leves, assim entendidas como Aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação, 	 • 

b. Multa: 

b.1. Moratória de até10°/0 (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, ate o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2. ComPersatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contrato, no caati de 
inexecução total ou parcial da obligação assumida, podendo ser cumulada cont a multa .  
moratoria,  desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do 
contrata 

Suspensão de licitar e  impedimenta  de contratar com o Municipio de Cocos, pelo prazo de 
ate dois anos; 

c.l. Tal penalidade pode implicar suspensào de licitar e.  impediment°  de contratar com 
qualquer Orgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n.°87/2011/DECOFt/CGU/AGU e Nota n.° 
205/2611/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos no 2.218/2011 e n.° 3.757/2011, da  la  Câmara 
do TCU. 

d. Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Cocos e descredenciamento no  
CRC  pelo prazo de ate cinco anos; 

e. Declaração de inidoneidade para "licitar ou 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 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

1341. A penalidade de multa poch ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.:  
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13.5. Também figam sujeilas as penalidades de suSpensao de licitar e  impediment,  de conttatar 
• coin  o 6rgão licitante e de declaração de initteneidade, previstas no subiteri anterior,

r 
 as eitiireps.. 

135 1. tenham sofrido.condenagees definitivas por praticarem, per meio dolosos, fraude fiscahic 
recolhimento de tributos; 

13A1 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação, 

1351 demonstrem não possuir idoneidade para contratar Com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

13.1 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo• administrativo 
que assegurara o contradit6rio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n.° 
8.666/1993. 

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levara  ern  consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observadoo principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados 6 Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

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

13.1 As penalidades serão obrigatoriamente registradas 	Certificado de Registro Cadastr.al  -  
CRC:  

13.10. As sanções aqui previstas são independentes ante si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidastabiveis. 

14.1.  Serb  anexadas esta Ata cápia do Termo de Referência 

142 Integram está Ata, independentemente de transcrição, o Edita' e Anexos do Pregão Presencial 
para Registro de Pregos n.°023-2018 e a proposta da empresa 	• 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ no 14222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489 1041 l 

ou profissionals que, em  mac  do contrato decorrente desta licitagão: 
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14.3, Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002 	d` 
Municipal n.° 004/2014 da Lei n.° 8 078/1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, 	LQL 
Complementar n.° 123/2006, e subsidiariamente da Lei n.° 8666/1993 e alterações.  

144. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato sere o do MunicIpie de Cocos 
Bahia com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

Cocos-BA, 11 de julho de 2018. 

• MUNICÍPIO 
• CNPJ: 14.2 

ONT 

ik  der  
la • 0 BA 
•40 / 12)000145 

TANTE 

ad-r2D-ot 10'4  
CLIO CHICOU DE ALENCAR-ME. , 

CNPJ: 02.006.936/0001-55 
CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Prefeitura Municipalde 
Côcos publica:  

Ata de Registro de Preços N°.027-2018..Progâo • PeeseribliF para. 
Registro de Pregos N.6.023-2018 Processo Licitatódo N.° 077-2018. 
Empresa:  Cello  ChicoU de Alencar-ME 
Ata de Registro de Preços N° 028-2018 Pregão Presencial para 
Registro de Pregos N.° 023-2018 Processo Licititárlo N.° 077-2018 - 
Empresa: José Raimundo Moura da Trindade-ME 	• 	' • 
Ata de :Registro de Preços N° 829-2018 Pregão Presencial para 
Registro de Pregos N.° 023-2018 Processo Licitatório N.° 077-2018 

- Empresa: Raimunda Moura Sampaio-ME 

sa Weal  
Gestão transparente. •  

Qs  atos do gestor são publicados 
n6 Diário 0110M/on:Vila do municfplo. 

Gestor - Maroeio Dii•Soura Emerenc4anoi Secretario -  Covet-no / Editor -  ASS.  de Comunicação 
' • 	 Rua Presidente 	115 	• 	 • 	• 

gERTIRGAGA0 DIGITAL /FWA2F+DVM2ONYTXRUNRLO 
„ 	• 	. 	• 	 . 	• 
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ATA DE REGISTRO DE niEgos .N9:1:1274018: 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°023-2018 
,  PROCESS°  LICITATORIO N.° 077-2018 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 11 dias do  riles  de julho de 2016, o  Summon  DE -COCOS, 
Eatatio•  de gfrahth,. per intermédio do MühlcIpio de Cecos, com Sede  ;co  • Rua - 
Presidente Juscelino-  ;US,.  Centre, Cocos, Estado da •Bahla, CEP .47.680-000,, 
inscrito  ho  CHF,1.1, sob o 	14.222.012/0001-75, neste  ¡Ito  representado pelo Senhor - 
Marcelo de Seuza emerenciano, brasileiro , Medico, portadorcd Cedula. de 
Identidadi n.° 9.'129.078-28 SSP-BA e CPF; ri ci 021.272.047-35, residente 9 • 
domiciliado nesta cidade de Cocos BA legalmente investido a no exercício piano do 
mandato de Prefeito Municipal. doravante denominado CONTRATANTE. 	: 

. 	 , 	• 

Nos termos da Lei n.° 10.520/2002, da Lei n°8078 de 1990 - COdigo 
de Defesa do Consumidor Decreto Municipal n.° 004/2014 e Lei Municipal. n 
496/2007; aplicando-se, subStdiarlamente, Decreto jf 7.892/2013 alterado pelo 
Decreto n°.8250/2014 a 	n?-8.666/1993, e as demais normas legais correlates; • . 	 , 

' 
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial para Registro de Preços n.° 023-2018, honlologado, pelo Prefeito 
• Municipal em 02 de Julho de 2018; 

- 	Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição dos 
itens/lotes a seguir elencados, conforme especificagems do Termo de•Referência, 
que passa a fazer  carte  integrante desta, tendo sido, os referidos preços,-oferecidos - 
pela emprese CELio crEcop RE ALENCAR-ME, Inscrita no CNPJ sob o n.° 
02 0Q6.93670004-55,  Corn  sede na Rua Tiradentes, n° 15; Centro, CEP 47.6801.1100, 
no Município de Cocos-BA, neste ato representada pelo Sr  Cello  Chicou de Alencar 
podador da  Cedilla  de Identldade ri.°, 111 .017 SSP-RO é CPF n.° 600.267-231-15,  
eta  proposta foi classificada em 1°  lugar no certame. 

1.1. 0 objeto desta 6 o registro de pregos para fújuros e eventual; fomecimentOS 
de Material' de Expediente visando atender as necessidades do MuniCiplo de 
Cocos, conforme- especificações do  Ten-no da Referência e quantidades 
estabelecidas abaixo 	 ; 

• 
• Rua Presiden zluscelino„115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 . 

.CNPJ n.° 14,222-.012/0001 -75 	• 	Telefone: (77)3489,1041 ' , 	• 

CERTIFIcAcAo DIGITAL:1FWA2P+DVM2CINYTXRUNKLC1.." 

Este adivio enContre;ee no site: www:c000etpaie.brg:br iirn servidoncertifiCade IgF4ARAsti.. 
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' 

Arquivo morto poli amerelo 350x130X245mtn. 

'1.. 

300  

. I 

'en  

Ill I 
: 4,50 • 1350,00:  

18 Bortache de aohrawix  Of  20 300 cr. .1300 8.000,00 
21 	.. Cadaine  brochure°  cbrt 60 ,fls  tam  275X290 3:090 Un 

_ 
. 05 

. 	• 
51.700.00 

'23. Cadorno.de deianho  grange  48 lolhei Spoo I,un 375 13750.00 

25.. 
 •
:
?.,ader;g

3
tigraiL5rio cape dura com 96 folpa

. 
 . 

6 000 unt. ...• .4.10- 24,655,00 

26 Calculadora de mese grande pilha  AA  50  on  1800 .900,00 
. 
32 

Cartolina comtur;  lisp;  dimensões 50 X.66mm,  
grEirriptura de .150 glm2,'cores ,  Ail* Orange.  
.rose, amarela, verde e'laran)a 	. 	• 	• . 

. 5.000  tin  0,60 2.560,00 
, 	.. 	. 

Pole branca atoxipe  ern  tubo com 40 gr cx c 
50 cx. 559, 

, 	. 	. 	. 
-,460,00 

•47•.' torra6v°  liquid°  base. d'agua Atoxioo 18m1  ex  220 tx 
• • 
•1310. 

, 	. 	• 	, 
2.525t00. 

55 Envelopebrahco gra de 	•,c7250 uh 50 cx '87,00 4.350,00 
56  Envelope branco..p/cartifto pequeno 7x10.9/1099 , 	. 60 cx 550 2;760,90. 

.56  Envelbpe .colorido 	p1 cartão pequeno 7x10 ' 	20 os 
. 

19500 
. 	, 
330000 

.- 60; Envolopeoficto perdo,24X34 Cx c•/251:kin 	•' : ..., 	50 cx , t , '87,00 . . :3,350;60 

• 112 Esplral flnoxct 00 Cm . 	• 	. ,.•200 • ._pt  ,. :1030 ... 	.'160,00., 
51 gspiral 91)355013ot 6/25 un 	H 	• :' 260 0 • : 23,60 .• .• 	.4600,00 
64 Eskal niecile pOt oflootip 20 pi • 2460` 492000 

..615 '  Fitt  .durar : tirande,. transparente • estreita.  Pet  
,. 	, 	,. 200  Pct.  ' 22 00 4A00p0 

71 'Gla de °era atexiCOcx.bom 12  unit!.  1,000 n 4,00 4.090.00 

74 Grampeador profissional do pereaee madeira • , 100  tin  6550 5.90000. 

79-  . , lapis.  borracha  extern  12 und, 	, . 2 000 eX .66,09, 12.55o56• 
• 80 '. Ponteira Para  teal,  - borracha  Pole corn  50 und :100 pote 1940- 1.999,PP 

81..  LAOIS  prato n' 02 cx cont 144 unld." 	• 1D00 cx . 3300 36.000,00: 
, 6

4 -. 
Livro de abas

u  
,•ccim 1008s n°,  sr  margem, capa 

ctuea  Whits  nmeradas 	• 	' • • 	. 
:' .41130' •• . 	un . •:9,40 :.3.999,96 

65.  
. 	, 

Lliwo de a*, com 200 tls no s/ s/ margent cape 
thjte  fathers  itionerades 	, 	.• 	• •• 	• 

. 200  tai  1870 -374909 

95. Massa  di  modelar COM 12 cores 12 	12 1000 cx 	• 4300 43000,00 
161  

. 
papal A:4 em blocos de 500 fis.(calxa  °am  10 
blocos) 	• 	. 

. 	, 1..500 cx , • :209,0D 311500,00 

102; Papelbarbond O/100 folhai 	, .. . 	. 100 cx . 99,00 00  op  
105 Papal de presente tamanho 50X60 cm. C/40 qi-1 -200  pt  2000, .4.00000 • 

, 112 papel laminado, coras'divorsa5c/40•up • 1.000  pt 	• 35,00 39.000-,90  

tit  l'astii Az 8graga cli c/20. 4 . 100 ca ; t 21500 21.509,00, 

. Rua ?residenteJOscelino,115, Centre Cocos Bahia CEP 47.680-000 ' 
CNPJ n.6  14.222.012/0001-75 	 Telefone. (77) 3439.1041 
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120 Pasta susPe.nsa para arquivo ce c/50 un 200 un .82,00 18400.00 

, 1,1,  '' 

Perfurador,  corn  capacidade para perfurar ate 
100 (cem) folhas de papel 75g/ma, estrUtura 
met/Mica, 	com 	dispersed, 	acabametp 	de 
guano:lade0 fums preclsos. 

20  • 
tin'  - - 180,in ' 	,' 3.600,110 

.122 Pincisi Atomico  aisles  ilorn .12 , . 	50 , pic 	. 29,C10 - 	1.450,00 

132  
, 

Reabastecatior pare quadro branco com 12 
unidades (cOr vennelhe, preto e azul) . 

200 de 
, 

78,00 15.650,66 
•., 	' 

135 Rafael &Vice transparente 50 cm , 	. 1.006 UM , 0,75 .. 750,00 

144 Tintsrpera barimbo cic cOrn.12 - 	20-  c.x 	, • ati,oa -• 	600,00 

12.A existência de' preços registrados não obriga,a,Administração'  a.firmar ai ' . 	 . 
çontraiacões que .  dales  poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
especifica Para .a contratação -pretendida, sendo aespgurada-  ao benefIcierio de, , 

, Registro a preferência de fornecimento ern/roue:I:lade.* c.ondições. . • . :: 	. '.' 
. 	. 	. 

	

- 	, 

2.1. 0 orgão gerenciador sere a Secretaria Municipal de Administração, 

• 2.2. Mo partIcipantes  vs  segulntes Orgaos: 

' 2.2.1. Secretaria Municipal de Administração; 
_ 

2.2 2 Seaetirla Municipal de Assistêncla Social 

	

, 	. 
22 3  Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

Secretaria Municipal de Educação, 

2.2.5-.Fundo Municipal de Saúde; 

2.2.6. Secretaria Municipal de Melo'AMblehts; .• 

2.2.7;Secretarla Municipal de Agricultura: 

• 2.3...a ata de registro de preços, durante sua Validade, poderá ser utilizada  Pot  
qualquer órgão  Lou  entidade da administração ptiblickque ago' tenha participado - 
do certame licitatorlo, mediante anuência do orgdo gerenciador,...desde que 
]deviclarnente justificada .a vantagem e respeitadas no .que couber, as condições a-

- as regres estabelecidas na Lei n9 8.666, de 1993 e da becreto .MunICIpil 
004120140 subsidiarlamente ao becreto n° 7.892/2013, e na Letm.9. 13.66P/1993... • 

. 	. 
2 31  Cabere, ao fornecedor beneficiado da Ata de Registro de Preços,- - 
observadas as condições nela estabelecidas, Optar pele aceltaait'oa não do . 
forpecimento, independentemente dos quanUtativos registrados em Ata,desde 
que este forneclniento não prejudique eis obrigações antehormente assumidas— , 	 . 

	

, . 	 . 
Rua Presidente Juscelino, 115 Centro Cocos, Bahia, CEP 4/.68(7-000 
CNPJ n.°14.222.012/000145 	• 	Telefone! (77) 3489.1041 
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MUNICÍPIO DE ÇOCOS...: cóécs • • 	. 
2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere  Ste  Item não 
poderão exceder, por  Eggs°  Ou entidade„ a 25% (vinte e cinco por cento) pos 
quantitativos registrados na Ata do Registro de Preços • 
2.3.,3,  Ern  Caso de eventual inadiniplemento contratual caber* ao.trga9 
aderente a responsabilidade pela Imposição de penalidade • ao fornecedor 	 
faltoso comunicando o fato ao  Orgill°  gerenciatior. 	 . • 

24,  Todo'brgdO, antes de contratar com o fornécedOr registrado,  delve  'assegurarr • 
se que a contratação atende a .seus interesses SobretuciO quanto aos valores 
praticados, conforme artigo r do Decreto Municipal n.e. 004/2014. 

44. A Ata da Registro de Preços tare validade de 12 (doze).mesear. a contar .da.  • 

	

. 	. 
data de sua assinatura não podendo ser prorrogada; 	• • , • 	•, 	' 

4.1.{) preço registradp podera ser revisto em decorrência de eventual reduggo. 
daqueles praticados no rnercado,  oil  de fato que eleve o custo dos serviços -  Olt  
bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador de Ata promover as  necessaries  
negociações junto aos fornecedores. ' 	• 	 '• 

• a Quando o prego inicialmente registrado, par motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado d drgão gerenciador deverá: 	• 

4.2.1. Convocar o fornecedor visando à riegbelaggio.dara redução de preços 

	

' sua adequação ao praticado pelo mercado; 	 . 

.4.2:2..Frusfrada a negociagdo, o fornecedor  sera  liberado do compromisso 

42 3 Convocar os domais fornecedores visando Igual oportunidade  be  

Quando o preço de mercado  lamer-se • superior  sibs,  mieçOe regiairados.a..O 
fornecedor ; mediante requerimento deVidarriente.•domprovadocruld. ptidet;a0MPI • 
o Oompromisso, o digão gerenciador poderái 	 • • 	 • 

441. Liberar o forneted-Or -  do  compromised  assumido ; Sern aplicação • da 
Penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e : comprovantes 
apresentados e Se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e • 

. 	 . 
Rua Presidente tuscalino, 115, Centro, tocos Bahia CE)' 47.680-000' 
CNPJ n.4.14222.012/0601-75 	 Telefonei (77) 3480 1041. , 
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4.3:2. Convocar os demais fornecedores Visando igual oportunidade de 
flegociação. 	 • 	.  

4.4.1.1ão  havendo Meta nas negoctaybes, o orgão gerenciador devera proceder S. 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabfvels para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

• , • . 	 • 
4.5. Havendo qualquer alteração,. o etgão gerenciador encaminhará côpiá 
atualizada da Ata de Registro de PeSSOS  SOS  órgãos participantes; Se  'louver.. 	' • 

• 5.1. 0 fornecedor ter* o seu registro cancelado, por intermédio de protesto 
administrativo especifiCo,. assegurada o contraditório e a ampla defesa quando 	• 

. 51.1. Não cumprir as condOeseasAta  de Registro def'res.es: . 

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

5.1.1 Não aceitar reduzir R preço registrado, rla  hipótese deste 'se tomar _ 
superior aqueles Praticados no marcado; ou 

&IA Sofrer sarl.950  administrative  cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo,' alcançando o digão gerenciador e órgio(s), 

5.1 5 Não mantiver as •condições de habilftação durante a vigéncia 0044a:de 
.*Ragistro de Pregos. 

. 	52,0 cancelamento da registro de preços' podere•dcorrer par fato Supeivenieptia. 
:decornenle de caso fortuito Ou fdige malor, que prejudique d curiwilreeetd da ata 
de;4Idaniente comprovados ejustificadoe. 	 • 

5;2.1. per lazão de interesse ptibliCm 

5.2.2.a pedido dcifornecedor 

5.3. Em qualquer das tlipdteses acima, o orgão gerenciador comunicará o 
cancelamento do registro do fornecedor aos orglos participantes, se houver 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro Cocos, Behid, CEP 47.680-000  
CNN  TO 14222,012/0001-75 • 	 Telefone (77) 3489 1041.  _ 
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• 6 1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, a fornecedor registrad0 
poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrata ou eceitarlretiter 

.iristrumento equivalente (Nota  rid  Empenho/Carta tontrato/Atitorização). 	• • 

6.1'.1. 0  Owe°  devera assegurar  so  de qua o prego registrado r na Ata 
permanece vantajoso, Mediante realização de pesquisa de Mercado prévia - 	. • 	 , 	 • 

62. 0 órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata  pars  a cada 
contratagão, no ptazo de 05 (cinco) dias Cite's, efetuar a retirada da Nota do 
Empenho ou instrumento  equivalents  ou assinar o Contrato -se for o caso, sob 
pena de decair do direito contratação, sem Prejuizo das sanções previstas no 
Editale na Ata de Registro de Pregos. 

Esse prazo poderá ser prorrogado, por-igual perfodo, por solfaltação-. • 
jUstifICada do fornecedor e aceita pela ,Administração. .' 	• 	• 

6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de EmPenhb, 
Contratante realizara consulta ao Certificado de Registro Cadastral.-  CRC;  pqra • 
identificar passivel proibição de contratar  coin.  o Poder Público' e verificar a • 
manutenção das condições • 'de - habilitação, cujos resultados poderão  set  
anaxados aos autos do processo. 	• 	 ' - . 	• 

, 	. 
6.4: A Contratada ficará obrigada a •aceiter, nas mesmas condições contratuais, 
os iacresdritos ou Supressões que se fizerem necessarios, ate o limite de' 25% 
(vinte e dnêtr por certo) do valoriniclai atualizado d6 contralto. 	. 

. 	 . 
64.1. As supressões resultantes  le  acordo celebrado entre os contratantesi  
poderão exceder o limite de 25% (vinte e  chum  por canto).  

5.5. e vedada a subcontratação total do objeto dacontrato. 
„ 	 . 

6.5.1. Ë veidarta a subcontratagAo•parcial, exceto nas condições autorizadas no 
• Termo de Refisrancia et.! na minuta de =MSS). 	 : 

6.6. A Contratada  Mtwara  manter dgrante toda a execução tia bontratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 	condições-habllitiçáo . 	, 	. 
e qualificação exigidas na licitageo.  

6.7. Durante a Vigência da contratação „ a fiscalização  sera  exercida per i.jrn 	• 
representante da Contratante ao qual competirá registrar em relatórjo todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas e diritnir as duvidas  gee  surgirem no 
culto da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 	 - 

Rua  Presidents  JusceliMa.115, Centra Cocos Bahia CEP 47.680-00Q ..  
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7-.1.Cada contrato rarhado  corn  a fornecedose tare vigencia de atordo.00ra as; 
' disposições defintdaa na minuta de contrato, -AutorizecIO de romedmongto-ou. 
. 

 
Instrumento equivalente, ou, no-- omissão deste, Cato iprazo da 45 (quarenta e ., 
Cinco) dias a partir da data da-assinature ou retirada do inetrumento, nos:ten-nos' 
do  &Ego  57 da Lei 

71:1, A : Vigência poderá - ultrapassar o exercfcli. 'firianceira, desde que : as: 
'tdespesia leferentea à contratação sejam integralmente empenhadas ate 31 de . 
ditiiefebrO, para fins :de • inscii0O em restos a padar, conforme Orientação  
Normative  Apti n•.°39; de .13/12/2011.- 	 ." 	 • 

11.1 Durante a vigência da cada contratação ds. preços stio fixose itreajtiattiyals..-: 
„ 	• . „  

Ili.  As .contratações decOrrents da Ata de•  Registro -de Preços Poderea eafrer, 
altieraçÕeS, obedecidas as disposições contidas na  art.  65 da  Lai  n° 8.666/93;,• 
Decreto Municipal 	004i2014, e Subsidiariamenta,na Decreto no 7.892; de 2013 

EIA.A-Centratada obriga-se a: • • 
• . 

9 2 A Contratada  dove.  cumprir todas as obrigag6ros constantes no Edital seus - : 
anexos e isca.  proposta, aesurnindei. coniid exclusivamente  setts' op  asecis'e as 
despesas decartentesda boa e Perfeita execução do objeto e ainda. 

9.2.1. Efetuar a • entrega das bens.  Mt  perfeitas Candições, no pray:1.416de! 
indicados  pale,  Administração,  am estate  Observância das especificações do 
Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 

,detalhadareente as indicações da mama, fatrieehta,. modelo,'  Epp,  Procedêndla : • 
e prazo de garantia 

. 	, 	• 
9.2.1.1. Os bens devem  ester  acOrripanhados, ainda;  quango  for a  cast?:  do. 

,Manual do usuarià,  corn  intia versão amportUguêS;.e da relação da  'race  de-  • 
assistência técnica autorizada, • 

„ 
. 	 . 

9:2.2. Responsabilizar-se pelos • indies e  'donee  decorrentes da produto, dê 
acciiido:  corn  os artigos 42: 13..18'e:26,.rda:COdigo de Defesa do Consumidor 
(LoIn 0  6 078 de 1990) 
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• 
• . 

• 9.2 2.1.0 dever preVisto no subitem anterior implica ¡ha obrigação de, a • • 
.critério da AdMinistreção, Substituir, reparar corrigir reinover ou reconstruir • 
es suas expensas no prazo  maxima  fixado no temio de Referência, o • • 
produto com avarias ou defeitos: 	• 	' 	 ' 

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

9.2A. Cornunicar à Administraçao, no prazo  Maximo  de 24 (vinte -e :quatro) 	. • 
• noras que • antecede a data da entrega, es motivos que imposaltiilitern o.• - 
cumprimento dó prazo previsto, dom a devida comprovação; • 

• -• 	 - 	• 	 • 	 . 

9.2.5. Manter, durante toda a execução do oontrato,  ern  compatibilidade  corn  as 
. obrigações asadmidas, [odes as: condições de habilitação e qualificação - 

exigiclas  nil nonage°, 	 • 

. 	. 	• 
transferir eterceirOs, por qualquer forma; iieim Mesmo parcialiriante;:- 

as ohrlgaóbei assumidas nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está 	

.; 
este.obrigéda, exceto nas condições .aUtorliadas no Termo de Referência PO 

. na minute da cent:aid; 

. 	. 	 . 
9.2.7.  Pao;  permitir a utilização de qualquer trabalho ..cio  Mends  de dezesseis 

••-  ands,  exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze enesi•PPM 
Permitir a utilização do trabalho dó  Manor  de dezoito  ants ern  trabalho neturno, . 	• 
perigoso Ou insalubre; 	• 

9;2:9:1Reiponàbililar.-e pelas despesas doe  Mbytes,  encargo s trabalhistas, • - 
previdenCiarlos; fiadels.  denibréleis, taxes,: fretes, SecnirOs;' deslocamento de. . 

.;pesSoal, prestação de garantia e quaisquer outras  quo  Incidarirciu'venhem a • 
incidir na execução do contrato, - • • 

• ' 
9:3. A COntra!ánte"obriga-qe a: 

93 1 Receber provisoriamente o material; ;disponibIlizando fecal, data e ' 

• 
Verificar minuciosamente, no .prazo ' !xdo a cOnformidade, clos: bart9." , 

recebidos Provisoriamente com ai espedificações constantes de •Edital e de 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 	" 

• 9.9.3. CornUnicar -a-‘ Contrataba, por escrito sobre irnperfekOes,  ;fames.  ou . 	• 	 • 	 . 	• 	• 
irregulariclades.  verificatias no objeto fornecido, para pue eeja stibstftuido,, 
reparado ou corrigido  

Rua Presidente Juscelina,115, Centre Cocos Bahia, CEP 47.8130-090  
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9.3.4. Acompanhar e fiscalizar p cumprimento das obrigações da Contratada 
através de servidor especialmente designado; ' • 	; 	• 	 ' 

• • 
945. efettear o pagamento, à 'Contratada no valor -correspondente ao 
fornecimento do' objeto no  'pram  e forma es.  tabislaCtdos :no Edital e seus 

saitexot;
•• . 	, 	 • . 

9.4. A ..Administração não responderá por quaisquer compromissos aseurnidpe 

. 1).e'la•Contriteda .corh torceiros, ainda cyje vinculados à execução do o'rilsontel.  . 

Termo de dontrata, bem  comb  por qualquer danci,zausado a terceiros em 
..decoriência de: ato da bontraiada, da  sous  ' ernPregades, prepostris ou 

subordinados. 
, 
9.5. A Administração realizara pesquisa de pregos parthdicamente, em  pram  não•  

• Silpekior 'a 90 (noventa) dias, a  fit  de verificar a vahtalosIdide dps preços 
registrados ern'Ata. 	 ' 

. 	
• 

10.1. Osbens serão recebldos:' 

a, Provisoriamente, a partir da  entrees,-  para efeito de verificação da - 
conformidade  Corn  as especificagóes constantes do Edital e da proposta.. - 

beffnitivarhente, apeS a , verificação da conformidade  cam  .as 
especificações constantes .do Edital a da proPosta, e sua conseqüente 
aceitagad, que se  dare  nO prazo máximo fixado no Terno de IReferêndia,.. 4 .-

10,1.1..hla hipótese de a verificação a que se ,referao subitermantarior  aid ear  • 
procedida dentro do prazo fittado, ranutitr-se-8 corno realizada, consumando-se 
a recebimento definitivo no dia do esgotamento 00 Ofazoi 	• ' 	• 

, 
• • 	 , 

102..A Administração rejeitara no todo ou  am  parte, a entrega dos bens em 
Ideeacordo com ai especificações técnicas exigidas. 	. 	 - 	• . 

. 	 . 
10.3. Oi  recebimento de material de valor- superior a RS 80000,00 •(oitenta mil 
re,atsl.  podera  set',  confiado a uma comisso da, no minima, 03 (três) friembidi, • 

"designadOs  pale  autoridade competente„ 	. 	1. • • • 	' 	 • / 	• 

Rua  Presidents  Juscelino, 115 Centro Cocos Bahia CEP 47,680-000 
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11 1 0 prazo para Pagamento ser 4 de ate 30 (trinta) dias (dais, contados &Partir 
do Inicio do mas subseqüente ao vencido,  apes  a devida Conferarcla e liberação 
do orgão solicItante ei/ou fiscalizador, 	' 	. • 	r, 	• 	' 	" 

11.1.1. Os ,pagamentos decorrentes de despesas • cujos valores . não , 
ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito rnil  teals)  poderá ser efetuados . 
no prazo 'Fie ate 05 (cinco) dias  Plats  contados da data da apresentação:  ea  .• 
Note Fiscal/Fatura,•  nos termos do  art.  5°,  pa  datei'n.° 8.885/1993. 	' 

pagamento Somente sere efetuado. após o  Waste",  peio servidor 
competente da Nota.Fisclal/Fatura apresentada pela Contratada 

• 
C "etesto."  flea  condicionado à  vent  cação-ea  conformidade da Neta.' • 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contrataria e dp regular cumprimento dal 
obngações assumidas - 	 - 	• 

• ' . 	 . 
11Z. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura  'du  dos documentos...• 
pertinentes ttr contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ,ficara pendente ate que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese o prazo Cara pagamento Iniciar se 	a • . 	 . 	. 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer  Onus  paia 

' a Contratante. 	• 
. 	 .- 

11-.4. Antes do. paganiento, • a• Contratante realizará :consulta Certificado de 
. Registro Cadastrai .1  CRC  e, se necesSario, aos sitios.eficjals, • para verificar a 
• .rnentiténçad dai cendicões•da habilitação da Contratada podendo o.reeultado Ser. • 

Impress° autenticado e Juntado ao processo de pagartiento.. 	• 	• 	• 
. 	 • . 	. 

Quando do pagarriantd,  sera,  efetiiada.  A retenção tribUtária prevista na
le-glslaçâo aplicável 

. 	. 	• 	 . 	. 	• 	 . 

•. 	A Contritada regularrnente optanle pelo Simples! Nacional, inititufd0 
• pelo artigo 12 da Lei Complementar .n°123/2008,-  nap  sofrerá a retenção 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos  Palo (deride rare, 	• 
telaC..act as suas Retinas proprias, desde que, a cada pagamento apresente a 
declaração de que trata o artigo 6° da Inetritção Normativa REB n.0  1234,  ow,  

. 	. 	• 	. 11 de Janeiro de 2012. 
. 	. 	. 

11.d. 0 pagamento sere :efetuado por Silo •de Ordem Bancária de Crédito. 
'mediante deposito em conta corrente, na agencia 'e:.estabelecimento - banceltid 
Indicado pela Contratada ou por outro meio previsto na legislação vtgente. • 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro,' Cocos,.flahia, CaP 47.680-000 
CNPJ n° 14222.012/000i-75 	. Telefone : (77) 3489.1041 

.;cERTIFIcApAcy D10ItAL: /PWA2F-i-DVM2CINYTXRUNRI:0;* •• 
Esta edição no iit0:3Ankw.coco&S.0.10.org.br em servidor Oerii:ficadb.16RiBRASIL.  



o 

, 	Estado da Bahia.  ,.. 	• 

MUNICIPIO DE COCOS 
• . 	 . 	 • 

11 J. Sere considerada data do pagamento 6 dia  ant  que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

• 
114. A Contratante não se respentabillzará por qualquer despesa que Vetlha-i 
Ser efetuada pela 'Contratada. que porventura .não tenha  side  acordada 	. . 	 . 	. 

• 
114, Nos casos de eventuais atrasos de pagamentO, desde que e Contratada não • 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido 
de ancargos-moratddos proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data 
limite prevista para o pagamento até. a data do efetivo pagamento à faXta de 6 °to 

-  (sets  por cento) ao  one  aplicando-se a seguinte fórmula: 

,EM e I x Mx VP 

EM = 4ncargailvtoMteries a serem achisCidoseq- Velcir 

I = índice de atualização financeira , calculado segundo at.fermulaf 

•!i„ 	/ ei ow  

N r--  Número de dias entre a data Ilmite prevista para opagaMente' 
e a da a do efetivo pagamento. •. 	•  

VP  7' Valor da Parcela em atraso ' 

11.1. Nos termos do  art.  67 Lei n° 13.666, de 1993 será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega doi  bah%  anotando em registro ptepho. 
todas ai ocorrências relacionadas com  Qom.  a execução e determinando'•o'qUe foi 
necessário a regularização de falhas ou defeitos observados: 	 • , 

12.1.1.,  0 representante da Contratante dei/era 'ter i experiência netessária  
para o acompanhamento e controle da execução de contrato. 	•. . 	 " 

, 	 . 	 • • 	 . 
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui main reduz a • 
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade , ainda  qua-  resultante de imperfeições técnicas, viCips redIbit0ries, 
ou emprego de Material inadequado ou de qualidade inferior, er ha ocatianelfr 
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;O.  

desta não implica em co-responsabilrdade da Administração  au  de seus agentes • 
e PnlOostos, de conformidade  corn  o  art  70 da Lei n.°  6.666/1093. 	. 

12.3. 0. representante • da administração anotara em registro próprio todas as • • 	 , 	. 	. 
ocorrências relacionadas com a execução dd cantata, indicando dia, mês e ar,l9,. •  
barn  como a  name  das funcionários eventualmente envolvIdos, determinapdb o. 
Rue for necessário à regularização das faltas  au  defeitos observados 

• encaminhando os apentamernos à autoridelde COmpatente para ai prOvidenclas.. 
- -cablvels. • 

13:1. Comete Infração administratIva nos te mosda Lei n.° 10.520/2002 e  di?  
• 

badreto Municipal ri.' 004/2014 a .licitante/Adjudicatária que, no decorrer da 
iícithção 

• 13.1-1. Não assinar • a-  Ata • de .Registro de Preços não retirar a data: 	- 
émpenho, ou 'não assinar o 'contrato, quando convocada dentro de prazo de - 

	

.validade da proposta ou da Ata de Registro de Preçosf 	• 	- • . 	." 

Apresentar documentação falsa; 

. 13.13. Deixar de entregar os documentos exigidosnq cerfama- 

1 3:1..4. Não mantiver a -sua proposta dentra de oral(/ Øe validade; 

' 13.1:6; Cormionanse de modo IniciOnao 

13.1.6. Cometer fraude fisdal; . 	• 	. 
13.1'.7.fizer declaração falsa 

e 1113. Ensejar a retardamentqda execução do certarne.. 

13.2,1liCitante/Adjudir:atarla que cometer qualquer  dab  infrações discriminadas, 
no .subitern-"antericir ficara sujeita sem prejulzo da responsabilidade civil e ' 
grIrninal, as seguintes sanções: 	' 	 • 

• a Multa de  atilt  10% (dez por -canto) sobre o vaiar estimado do(s). itarn(t),  
prejudicado(s) pela conduta do licitante , , 	.• , • 	 . 

, 	 • 	.. 
• b.,Inipedirnehto de licitar e de ' •contratar com o Município ê 
dbacredenciamento do  CRC, pale  prazo da ate  dive  anos; ' 

• . 13.2.1. A penalidade de  math  pode ser aplicada cumulativamente  corn-  As • 
demais sanções: 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS çaccis 
IhMNFAMEZ: 

ia a Comete infração odinlnistratIVa, aloda, nos  termini  da Lei n.6  8..666/1993, da 
Lei n.° .10.520/200Z do Decreto Municipal r€5.' 00412.014, a iContratada que nç 

Ineicecutar  Sitar  ou parcialmenteo contrato; • 

.13.3.2. Apresentar documentação false; 
- 	 • 

13.3.3. Comportar-se de modo Iriidoneo; , 

13.SA. Cometer fraude fiscal; 

13.3.5. Descumprir qualquer dos deveres eiirricadbs..nd,  Edited,  na .Ata 
. 

	

Registro de Pregos  du  no Instrumento aq contrikto. 	 ' • - 	••• 

	

. 	, 	• . 	 . 
• 13.4r, A Contratada que cometer qualquer das infraçães discriminadas nó subitem 

. 
 

acima ficara sujelta, sem .prejuízo da responsabilidade civil st criminal, ik0 

,- 

• • 	, 	, 
Advertencia par faltas  'levee,  'assim "entendidas como.  aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto de contratação;  

. b. Mulfa: 

. , 
b.1. Moratoria  de atei 0% (dez por cento)  our, die  de atraso loruitificad0 
sobre o valor da contratação, ate o  Hinge  de 30 (trinta) dias 	• 

b.2. Compensatória , de ate 5% (cinco por Canto) sobre o valor total do 
contrato, no caso de ineXecuçâo total ou parcial da obrigação assumida, . 	 . 
pc:island° ser Cumulada com a multa inoratOria, desde que o valor 
cumulado das penalidades pão supere o valor total do tontrato. 	' 

$uspenSep -de licitar ci. Impedimento de 'contratar ,com o Município-  de 

0.17ral penalidade  [kid,  implicar suspensão de licitar é iniped.inienio da 
contratar  Corn  qualquer orgãO ou entidade da Administração Pbblica, seja 
na esfera federal estadual; do Distrito :Federal ou municipal conforme . 	 . 

• Parecer • 	n.°87/Z011/IiECOR/CQU/AGU 	e 	' Note 	. 
'..20.5/2011IDÈCOR/CGUrA61.le;AcifirelA6s n°2218/2011 

cl. Impedimento pe licitar e contratar com 6 Municiplo, de Cocos 9 
-descredenciamento no  CRC  pelo prazo de  at  cinco anos; . • 	. • - 

, . 	 . 
Rua Presidente JUscélino, 115, Centio, Cocos, Bahia, CEP 47.650-000 . 	. 
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Sezta-telra : - • 
..,20 de Juthode 2018 - 

14 Ann x -•N° 1918-• 
C6cos 

Piáti4O.fici44 :  

CFRTIFIGAGAO DIGITAL! /FWA2F+DVM2ONYTXRUNRLQ • 

Este edição encontra-se no  site  www.coc.os.ba.io.orp,Or em servidor certificado ICP-BRASIL 



•Estella  da  aahla 

MUNICIPIO.DE  COCOS  crop§  
, 

. 	. 	. 
e. Declaração de inidodeidade para  [loiter  ou contratar 6,0m a AdMinietrano.  

	

Publica, enquanto perdurarem os-  motives  determinants 	puniçãó 6u até , 	 . 	 . 
.  qua  seja promevida a reabilitação perante e-PráPfits autddriade qUe aplideue 

pertalfdade, .que  :sera  -concedida iernrire Ique a Contratada. Feeserar,.. fV.; 

	

-Administraçãci pelos prejuizos.CaUSaiiioé; • 	 • .. 	, 

. 13.4.1, A .penalidade de -multa pode ser -aplicada 	 comas eurnulatiyamenta. 

13.5. Tambérn ficam sujeitas as .penalidades de suspensão de  'loiter  • e 
impedimento de contratar  corn  o orgão licitante e de declaração de Midoneldader,,.- . 
'previstas no subltem anterior, as empresas  au,  profissionais que, em. razão do 
contrato decorrente desta licitação; 

	

- • 	 . 
,13.5.1. tenham sofrido condenações definitivas . por . praficareni, , par  meld._  
-clolcisos, fraude fiscal no recolhimento de tributes; 	' 	 • 	• ". 

• " 
• 13,5,i tenham praticado atos ilícitos visando atistrar os objetivos de lititação; 

. 13.5.3. demonstrem não.  possiiir idoneidade tiara contratar  'ad  
Administração em virtude de atos Ilícitos praticadOs.: 

13,6. A aplicação de qualquer ,das penalidades Preyistas. realizar-se-3 em 
processo administrativo que assegurara o contraditório e a ampla ' defesa, t  

	

observando se o procedimento previsto na Lei n.° 8.66611993. 	• 	 ' 
• 

13.i. A .autoridade competente, na aplicação clas sanções ;  _levant  . em , 
consideração a gravidade da conduta do, Infrater,' o caráter educativo .da pena, 

. bem COMO 0  Oahe,  causado, 	Administracão, observado o pnnclpio da 
proporcionalidade 
, 	. 

. 	. 	 . 
. 	. , .• 	 . 

- .13.8. As multas  :clavicles  eiOu piejulzos causados à Conleatinteaenão'derMZidoe. 
• dos valores a serem pagos,  au  recolhidos  am  favor do Monicfpio, ou deduzidos da . 	. 

• , girantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritds  Oa  DIvida Ativa do Municipio 
.o cobrados judicialmente. 	 ' 

. 	 . 	 . 
.13 8 1 Caso a Contratante determine, a' Multa deverá  set  recolhida • no prazo 

máximo de 10 (dez) dias,. a contar da data do-  recebimento da comunieeçãa - 
• . 	. ertvfada• pela autoddade competente. . 	• 

. 	 . 
13.9: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro Cocos Bahia CEP 47.680-000  
OW)  n.° 14.i2.012/6001 -75 	 Telefone : (77) 3489.1041 

• CERTIPICAÇÃO 	/EVVA.14-DVM2oNYTXRUNRLQ. 	 : •. 	 • 	. 
Este edição encontra-se no  site:  www.cocossba.lo.org.br  em Servidor -OettificidirtCP-BRASIL 
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Estado da Bahia 	• . 

MUNICIPIO DE COCOS top
AL 

' 

r1/4.

A .  

sexta-feita 
20 de julho 	2018 .  
la  - Ano X - N°191.13. • 

n:3 l'ir t  ii  I 	
.‘= Cesdos • Q.',---  ' 

f"? 

-7 
Diári0 Oficia,1:40--  - 
INUNIcIPIO  i  • • 

13.10. AS sanções aqui previstas são lndependehtes entre si podendo ser . 
aplicadas isoladas Ou, no  cast,  das multas, CUMUlativarbente, sem prejuízo de 

	

outras medidas catriveis. 	 • 
, 	• 

14A.  Sera  anexada a eSta Ata  ;pale  do Tarrnd de-Fteterencia„ 

14.2. Integram esta Ata independentemente de transcrição;  o  EOM  e.AimacoddÕ 
PiegÃo Presencial para Registro de Pregos rt.°  023=2018 ela proposta da 

14.3. Nos casos omissos aplicar-Se-ao as •disposições constantes da • Lei ri.° , 
.19.20/2Q02 Decreto Munlcipal n.° 004/2014 de Lei. n.° 8,078(1990 Código- 00 
'Defesa do COnsumicien, da Lei ternPlernentar n 123/2006 e subaktiatiprneAte.4 „ 

1414: Ot foro para • dirimir queSt0e9 relativas ao presente contrato será o do. 
Município de 'Cocos - Bahia,  cop  ekclueão de Aualquar outro ;: pôr mais 

Cocos-BA, • 11 de julho de 2018. 

• 

MUNICÍPIO DE pOCOS:BA 
CNFJ:14.222.012/0001-75 . • 

CONTRATANTE 

•CËLIO CH
,
ICOU DE ALENCAR-VIE  

CNPJ: 02.006 936/0001-65 
CONTRATADA 

' !Ida Presidente Juscelino, 115, Centro, •Copos ahia CEP 47.888-000 • 

	

. 	, 
• CNPJ n.° 14.222,012/0001-75 , 	• Telefonei (7715489.1.041. 

pERYIPiCAylo DiGITAL: WVVA2F+OVM2CINYTXRUNRL.0 	• ' 
Esta edição encontra-se no  site,  www,cocOs.bado.org.bi  em servidor  certificado 
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5i-7/ AS 
Cocos-BA, 10 de julho de 2019. 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL  
MCA  ,EVOCOMP“.004,AS )‘Ge 

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$ 171.552,50 (cento e setenta e um mil, quinhentos e 
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). 

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

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



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 
Amc- Auv.mws.,licia 

Cocos - Bahia, 10 de julho de 2019. 

Ao  En°  Sr. 
Marcelo de Souza Emerenciano 

Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em resposta a solicitação formulada por Vossa Excelência, 
acerca da existência de previsão orçamentária para custear a de 

contrato no valor de R$ 171.552,50 (cento e setenta e um mil, 

quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), Com 

vigência até o dia 10 de outubro de 2019, informo a existência 

de previsão orçamentária, devendo a mesma correr na seguinte 

'dotação: 

02.02.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.015.2006 - Manútengito da Secretaria do Administraglo 
3.3.9.0.30.00.00 L Material de Consume 	- 
00 - Fonte 
06.181.022.2009 -Manutenção da Ordem Pública 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consume 
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 Consume 
00 - ronte 

02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDucAgko 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNRI n.°14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77)3489.1041 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

• Maps  
GOVERNO  MUNICIPAL 

   

2016 - Manutenção do  FUNDED  40% 
00.00 - Material de Consumo 

2017 - Manutenção do Ensino Básico 
00.00 - Material de Consumo 

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

12.361.042. 
3.3.9.0.30. 
19 - Fonte 
12.361.042. 
3.3.9.0.30. 
01 - Fonte 
12.361.042. 
3.3.9.0.30. 
04 - Fonte 

08.08..000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
20.122..045.2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de  Agriculture  
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 
3.39,0.3000.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 

02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2032 - Manutenção do Fundo Municipal de  Salida  
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consume 
02 - Fonte 
10.301..032.2076 - Gestão de outros Programas Fundo a Fundo 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consume 
14 - Fonte 

02.07.000 - FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  PROMOÇÃO SOCIAL 
08.244.040.2047 - Manutenção do FMAS 

- Material de Consume 
00 - Fonte 
08.244.040.2048 - Manutenção do Conselho Tutelar 
3,3.9.0.30.00.00 - Material de Consume 
00 7- Fonte 
08.244.040.2070 - Manutenção do Programa  Boise  Família - =bar 
3.3.9;0.30,00.00 - Material de Consume 
29 - Fente 

Atenciosamente, 

Raimundo Ars Rocha Alves 

Contador 

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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%farce& é S :Ira Emerenciano 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
',XX NI 9,0(0tA 	OtitAn  ED  • 

iaikkUN. A
. 
 • • 

, 
AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

FtS 

rv, 

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 Secretário Municipal de Administração através de planilha, com a empresa 

CÉLIO CHICOU DE ALENCAR-ME, inscrita no CNPJ sob o  if  02.006.936/0001-55, com 

vigência até o dia 10 de outubro de 2019. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 10 de julho de 2019:  

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



GOVERNO MUNICIPAL 

. TrallWAN 

Arquivo mono  poll  amarelo 350x130x245mm 5 un 4,50 9000 zo 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°027.2018 
CONTRATO N°206-2019 

TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
FAZEM ENTRE SI 0 MUNICÍPIO 
DE COCOS • BAHIA E A EMPRESA 
CLIO CHICOU DE ALENCAR-ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa juridica 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 Praga da 
Matriz, s/n, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
CELIO CHICOU DE ALENCAR-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 02.006.9M0001-55, com sede na Rua 
Tiradentes, n° 15, centro, Cocos-BA, neste ato representada pelo Sr.  Cello  Chicou de Alencar, portador da 
Cédula de Identidade n° 111.017 SSP-RO SSP-BA e CPF n° 600.267.231-15, 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 correlates, 
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 atender as necessidades 
do MUNICIPIO DE COCOS, conforme especificações e quantitativos 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. 

a 

2.1. 0 material deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 

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



Estado tia Bahia 

MUNICÍPIO DE COCO 
• COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
ClICK.SiZOCOMMMIlls6A11.LIDADt. 

18 BOrracha de 2 03feli ex el 20 a. 16,o0 800,00 
21 Cademo bedsit  com  60 lb tam Z75X200 mm 2000 on 290 5.80090 
23  Caderno  de  desenho grande  411follas 1500 un 3,75 5.625,00 
28  Caderno  universitario (aim tiara cam% fah* 900 um 4.10 3.69900 
26  Calculadora  de mesa grancla  pilha  AA 5 un 18,00 9900 
aa  
at  

Cartolina  cumin, Isa. arnablies 50 x 66mm. grarnatura de 150 grrn2, cores, sail,  rosa,  
anal's*, ads e Walla 500 tin 0,50 250,00 

47 twat/by514M° base d'agua Abx/co 18ml a 20 or 13,30 266,00 
56 Envebpe bronco preartao  pequeno  7x10d1000 UM 20 a 55,00 1.100,00 

59  EnveloPe  colorido' 	pr cart% pewee° 7x10  com  1000 2 a 195,00 390,03 
80 •Envebpa &do  pardo  24)(34 a c /250 un 25 a 67,00 1.675,00 
82 Espfral fib pet c1100 un 15 pt 10,50 157,50 
83  Espiral grosso  pet c125 en 15 pt 23,00 345,00 

64  Espiral  medic, pd d100un 15 pt 24,60 369,00 
88 Ftta  durex  grand% transparerde Karaite Pot C/20UN 25 Pet 22.00 550,00 

71  Giz da cera  akeico a  com  12 wild. 5 a 4,00 2090 
74  Grampeador  pmfissional de parade e  madeira  5 un 6990 345,03 

79 lapis  borracha  a earn 12 und 403 a 6.00 2.400,00 
80  Ponteira para  lapis - barada pole can 50 und 50  pote  16.00 75090 

81 Line  preto  n° 02 cc  com  144 unit!. 500 a 36,00.  18.000,00 

84 Livio deatas,  com  100 es no, s/  margem,  cape dun) folios  numeradas  50 un 8.40 420,00 
88  Livro  de  atas, com  200 fls if, 	margem, capa dum  50 un 18,70 93500 
98  Massa de modeler corn 12 cures 12 x12 200 a 48,00 9.600,00 

101 PaPel A4 em bbcos de 500 tts.(cabca Dom 10 BLQVCOS 500 a 209,00 104.500,00 
102  Papei  carbon° d100 bliss 5 a 35,00 175.00 
108 Papal de present, tarnanho 50X60 cm 640 un 50 •pt 20,00 1.000,00 

112 PaPal  laminado,  antes  diversas  c/40 un 50 pt 3.5,00 1.750,00 
117  Pasta AZ tlgrada a c/20 10 oc 215,00 Z150,00 
120 Pasta suspense pea  arquivo  a d50 un 30 un j .  02,00 2.460,00  

121 
Perfurador  , aim  capacidade para perfurar  ate 100 ( cam ) fohas de papal 75grrif estneura 
metatica ,  com deposito acabamento  de quatidade e  furos  prebisos. 5 un 180,00 900,00 

122 Pixel Atomic° calm cam 12 3 29,00 87,00 

132 
Reebestecedor  para  qualm bronco  com  12 unklades (co( vemielha,  preto  e and) 

60 a 7890 4.680,00 

m  Régua  plastics tramPareMe 50  cm 244 un 975 183,00 

TOTAL 	 171552 50 

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

nanglannallniarni 

11. A CONTRATADA obriga-se a 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47:680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 34894041 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCO 

  

 

  

GOVERNO  MUNICIPAL 
ROG,ISSO Mtn liESPf»6MFL  

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

• 3.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 
131  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 máximo 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. Comunicará 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 habihtação 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 incidir na execução do contrato. 

artil‘ 

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

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

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



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCO 
GOVERNO MUNICIPAL 
414(ERESSO CORI PISn.A3a411.4..), 

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 
especialmente designado; 

4.1.4. 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 rejeitara, 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)  sera  confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autordade competente. 

6.1 0 valor do contrato é de R$ 171.552,50 (cento e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois 
reais e cinquenta centavos). 

6.1.1. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinbrias 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 objeb contratado. 

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



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCO 
cocos 
GOVERNO MUNICIPAL 
P.MkESSuCOMM,TISAtriLo..)L 

• 7.1. 0 prazo de vigência do contrato será a partir da data da assinatura ate o dia 10 de outubro de 2019, 
nos termos do artigo 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

8.1. 0 prazo para pagamento  sera  de ate 10  (du)  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 até 5 (cinco) dias  Obis,  contados da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  50, § 3°, da Lei n° 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 5 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 A contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer Sus para a 
CONTRATANTE. 

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

8.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislagdo aplicável. 

8.5.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

8.6. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bartária de Crédito, mediante deposito em conta-
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 
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(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 preços  sac)  fixos e irreajustáveis. 

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

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 conconido de 
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratarios proporcionais aos 
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, 

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

EM = Encargos Moratõrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = 

 

Índice de atualização financeira, calculado segundo a formula: 

10.1. As despesas decorrentes da presente cantata* correrão, conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do MUNIC010 DE COCOS deste exercicio, na data* abaixo 
discriminada: 

02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.01.5.2006— 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 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 
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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 
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
20.122.045.2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 
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 Melo 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 
08.244.0402048 - Manutenção do Conselho Tutelar 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 
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08.244.040.2070 — Manutenção do Programa Bolsa  Fern  — 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 
competira dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência 
Administração. 

11.1.1. O. representant da CONTRATANTE devera •ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

11.2. A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em  co-responsabilidade da 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  none  dos empregados eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão 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). 

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: 
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13.1.1. inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

13.1.2. apresentar documentação falsa; 

13.13. comportar-se de modo inid6neo; 

13.1.4. cometer fraude fiscal; 

13.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato. 

13.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem 
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

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

multa: 

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

;sashimi. 

b.2. compensatória de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
execução total ou parcial 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 impedimento de contratar como MUNICÍPIO DE COCOS, pelo prazo de 
até dois anos; 

d. impedimento de licitar e contratar com 0 MUNICIPIO DE COCOS e descredenciamento no 
CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES pelo prazo de até cinco anos; 

e. declaração de inidoneidade para licitar ou 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  sera  concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

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

13.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 
órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 
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13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 

13.3.2. tenham praticado atos ilidtos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

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

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo administrativo que 
assegurará o contraditerio 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 à Administração, observado o 
principio da proporcionalidade. 

13.6. As multas devidas e/ou prejuizos 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 
ocaso, 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 

119. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo 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, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 
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; 
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II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

Ill. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

IV. o atraso injustificado no inicio do serviço; 

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e previa comunicação à 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 § 10 do  art.  67 da Lei n° 
6.666, de 1993; 

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

X a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 

Xl. 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 § 10  do  art.  65 da Lei n°8.666, 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 públisa, 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, até que seja normalizada a situação; 

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de 
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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 
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 maior, 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  
ea  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  pates,  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 devera 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 regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a: 

15.5.t devolução da garantia; 

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 deverá indicar, conforme ocaso: 

15.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parialmente cumpridos; 

15.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.7.3. Indenizações e multas. 
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16.1. 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 à legislação, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrições. 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa 
Oficial, até o quinto dia útil 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  (dues)  via. - '.ual teor e forma, para um só efeito. 

Cocos-BA, 10 de julho de 2019. 

cEitg..c COU DE ALENCAR-ME 
CNPJ: 02.006.936/0001-55 

CONTRATADA 
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EXTRATO DE CONTRATO N°206-2019 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADA:  Cello  Chicou de Alencar-ME - CNPJ: 02.006.936/0001-55 - OBJETO: aquisicao 
de materiais de expediente, visando atender as necessidades do MUNICÍPIO DE COCOS, conforme especificacOes e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia e no Edital e seus Anexos - VALOR GLOBAL; RS 171.552,50 (cento e 
setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) - VIGÊNCIA: 10 de julho de 2019 a 10 de 
outubro de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.000— SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.015.2006 -- Manutengâo da Secretaria de Administriagio - 33.9.0300100 —Material de Consumo - 00 — Fona - 06.181.0.222009 — 
Manual:010 da  Arian  Pública - 3.3.9.0.30.00.00—Material de Casa= - 00 — Fonte - 13392.0292019 — Comemcracão de Festividades - 
33.9.030.00.00 — Material de Consumo -00— Fonte - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 04.123.0202011— Manutencao da 
Contabilidade -33.9.0.30.00.00— Material de Consumo -00— Fonte - 02.04.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
12361.0422016 —Manutenigto do FUNDEB 40% - 33.9.030.03.00 — Material de Consumo - 19 —Fonte - 12361.0422017— Manutalcao 
do Ensino Básico - 3.3.9.0.30.03.03 —Material de Consumo -01 —Fonte - 12.361.0422023 — Manutenigio do Ensino Fundamental — QSE - 
33.9.030.00.00— Material de Consumo - 04— Fonte - 08.08.003—  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -20.122.0452058 
— ManutencAo da Secretaria Municipal de  Agriculture  - 3.39.030.00.00 — Material de Consumo - 00 — Fonte - 02.09.000 — SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 04.122.050 	— Matutenigio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente -33.9.0.30.00.00 — 
Material de Consumo -00— Fonte - 02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -10.301.0302032 —Manutencâo do Fundo Municipal 
de Saúde -33.9.030.00.00— Material de Consumo -02—  Fate  -10.301.0322076 — Geatio 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 - 
08244.0402047 — Manutenctto do FMAS - 33.9.0.30.00.00 — Mataial de Consumo -00— Fcinte - 08244.0402048 — Manutenclo do 
Conselho Tutelar - 33.9.0.30.00.00 — Material de Consumo -00— Fonte - 08244.0402070 — Manutcagio do Programa Bolsa Famllia — 
IGDBF - 3.3.9.030.00.00 — Material de Consume - 29 —  Fate  -- LOCAL E DATA: Cocos-Ba, 10 de julho de 2019 — Marcelo de Souza 
Emerenciano — Prefeito MunicipaL 
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CNN  n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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CONTRATOS 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

01 
as NaQa Cl• 'C 
-------) 	 coo ( 

COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO N" 206-2019 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 	8.666/93 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14222.012/0001-75 - CONTRATADA:  Cello  Chicou de Alencar-ME - CNPJ: 02.006.936/0001-55 - OBJETO: aquisição 
de materiais de expediente, visando atender as necessidades do MUNICIPIO DE COCOS, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia e no Edital c seus Anexos - VALOR GLOBAL: R$ 171.552,50 (cento e 
setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) - VIGÊNCIA: 10 de julho de 2019 a  lode  
outubro de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 
04,122.015.2006- Manuten 'çáo da Secretaria de AcIministraçâo - 33.9.0.30.00.00 - Material de Consumo - 00 - Fonte - 06.181.022.2009 - 
Manutenção da Ordem Pública- 3.3.9.030.00.00 - Material de Consumo - 00 - Fonte - 13.392.0292019 - 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 - 
12.361.042.2016 - Manutenção do FUNDEB 40% - 3.3.9.0.30.00.00 -Material  le  Constuno - 19 - Fonte - 12.361.042.2017 - Manutenção 
do Ensino Básico - 3.3.9.0.30.0000- Material de Consumo - 01 - Fonte - 12.361.042_2023 - Manutenção do Ensino Fundamental- QSE - 
3.3.9.0.30.00.00- Material de CORSIMIO - 04 -Fonte - 08.08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 20.12/0452058 
-Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura- 3.3.9.030.00.00 - Material de Consumo - 00 - Fonte -02.09.000- SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MELO AMBIENTE,  - 04.122.050.2062 - Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 3.3.9.0.30.00.00 - 
Material de Consumo - 00 - Fonte - (12.05.000-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.030.2032 - Manutenção do Fundo Municipal 
de  Sande  - 3.3.9.030.00.00 - 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 - 33.9.030.00.00 - Material de Consumo - 00- Fonte - 08244.0402048 - Manutenção do 
Conselho Tutelar - 33.9.0.30.00.00 - Material de Consumo - 00 - Fonte - 08_244.040.2070 - Manutenção do Programa Bolsa Familia - 
IGDBF - 3.3.9.030.00.00 - Material de Consume - 29 - Fonte - LOCAL E DATA: Cocos-Fla,  10 de julho 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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