
Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS mg§ 

CONTRATO  Ng 
207-2019 2019  
OBJETO: Contrato de fornecimento de materiais de expediente vinculado à Ata de Registro 

de Preços ng 028-2018. 

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 

MUNICIPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
PlaPti.'”,CONINWONIktil),M),  

Cocos-BA, 09 de julho de 2019; 

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

REF.:  Solicitação de celebração de Contrato. 

Senhor Prefeito, 

nicialmente nicialmente 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 preços para eventual 
aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades do Município 
de Cocos - Bahia. 

l 

Em 11 de julho de 2018, o Município de Cocos-Bahia firmou a Ata de Registro 
de Pregos n° 028-2018 com a empresa  JOSE  RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE-
ME, inscrita no CNPJ sob o n°07.352.902/0001-36, com sede na Rua Castro Alves, 
n°93, centro, Cocos-BA, com vigência de 12 (doze) meses a partir da data da 
assinatura. 

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

Desta forma, visando a continuidade dos fornecimentos, essenciais as 
atividades da Administração Pública, cuja eficiência e aprovação são cristalinas, além 
do que compativel com as ofertas de mercado, venho requer a V.Exa. autorização 
para celebrar o contrato no valor de R$ 136.964,45 (cento e trinta e seis mil, 
novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), com vigência até 
o dia 10 de outubro de 2019, conforme quantitativo enviado em anexo, 
consubstanciado razão de interesse público relevante. 

Na oportunidade, integram esta requisição: 1) Cópia da Ata de Registro de 
Pregos; 2) Planilha com demonstrativo de saldo atual; 3) Certidões da Contratada. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 34891041 



Pa 
Secretário 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO  MUNICIPAL 
OK-KAE5U. CA,M W.-OWE-WHAM  

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 



ZIRJOILLJI 

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:  JOSE  RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE 
CNPJ: 07.352.902/0001-36 

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 pendencias 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 
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 da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a'  ad'  do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°8.212. de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 18.22.34 do dia 26/04/2019 <hora e data de  Brasilia>.  
Válida até 23/10/2019. 
Código de controle da certidão: F2CF.1C22.00136.128E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GNP:, 

07.352.902/0001-36  

RAZÃO SOCIAL  

JOSE  RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

066.150.301 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 27/06/2019 17:55 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva  corn  efeito de Negativa) 

(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°: 20191688976 

Fica cer ificado que constam, ate a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribtinte acima 
identificado relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando a 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): 1CNIS 

919011. i807/19-6 - Inicial/AO PACTO OU DEF 
	

910011.1808/19-2 - 	 PACTO OU DEF 

9 00 I i .1809/19-9 - Inicial/AO PAGTO OU DEF 	 910011.1810.'19-7 - IniciaPAG PACTO OU DEF 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 27/06/2019. 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.  

RAC -  i  tic I 	 RelCertidapEspcciol.rpl 



Interino 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
• RUA PRESIDENTE JUSCELINO Bairro: CENTRO 

COCOS . 	 BA 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 	Telefone: (77) 3489-1578 

CERTIDÃO NEGATIVA• 

MIME\  

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(a) Diretor (a) da Divisão de Tributos, datada em 
26/04/2019, sob processo de n°  302/2019 

Certifico  qua  o contribuinte inscrito neste municfpio sob n° 51733, consta arrolado em nome de (a) : 

ContrIbuinta:  JOSE  RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE - ME 
CPF/C.N.P.J: 07.352.902/0001-36 
Endereço: RUA CASTRO ALVES N° 93 BAIRRO CENTRO CEP 47680000 COMPLEMENTO MO URAPEL LOTE 
QUADRA 

Não possui ate a presente data qualquer débito levantado junto ao erário. 
As certidõesfornecidas não excluem o direito da Fazenda Pública M unlcipal cobrar, em qualquer tempo, os 
débitos que venham a ser posteriormente apurados pela autoridade a dministrativa competente. 

firmezaEm 	de que eu, PAULO EDUARDO KUNRA TH, 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. 

COCOS - BA, 26/04/2019 

Validade da Certidão do 90 (Noventa) dias a contar da data de sua emissão. 

Identificador  Web: 3786. (52.20b90.126.N62.51733 

w.  cocos  .ba . gov. hr  



,L; 	pregaaor  

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	07 352 902/0001-36 

Razão Social:JOSE RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE 

Endereço: 	RUA MIGUEL CALMON / 99A / CENTRO COCOS - BA 

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

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

Validade:18/06/2019 a 17/07/2019  

Certificação Número: 2019061804211507357705 

Informação obtida em 27/06/2019 17:47:05 

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

1/1 https://consulta-crEcaixa.gov.brtconsultacrUpages/impressaojsf  



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome:  JOSE  RATMUNDO MOURA DA TRINDADE 
(YATRIZ E FILIAIS) 62NPJ: 07.352.902/0001-36 

Certidão n': 174804597/2019 
Expedição: 27/06/2019, ás 17:46:06 
Validade: 23/12/2019 - 180 (canto e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  JOSE  RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

07.352.902/0001-36, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas 

Certidão emitida com base no  art.  542-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na ResolucAe Administrativa n' 1476/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes Uesta Certidão  sac  de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 

anteriores A data da sua expedição. 

N0 caso de pessoa jurioica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  

Internet  (http://www.ts- t.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante c Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Previa. 



JOSE  RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE - CNPJ 07.352.902/0001-36 

SALDO REMANESCENTE 

2 Apagador carpete com 70 mm para quadro verde 5 Und 2,60 13,“ 

7 Balão n°09 grande ( cores estampadas)  pct  c/50 450  pt  9,00 6.300,00 

12 Bola de isopor 75 mm PTC c/25 unid 50 un 18,50 1.313,5C 

13 Bola de isopor de 2.0 mm  pot  com 100 unid. 50  pt  18,50 1.332,0 

14 Bola de isopor de 3.5 mm  pct.  com  100 unid. 45  pt  18,50 1.295,00 

16 Bola ispor grande div em partes 200mm 50 un 7,70 1.33210 

20 Borracha para dinheiro (liga)pacote com 100 un  id  25  pt  4,70 380,70 

28 

Caneta esferográfica, cor preta, escrita fina,corpo em  plastic°  transparente , sextavado , pont 
de tungstenio, corpo  corn  orificio para respiro , carga removivel. não rosqueada , tampa  conic  
ventilada e tampão superior de pressão, protetor pbstico entre a carga e o corpo da caneta, 
tamanho de aproximadamente 15 cm com tampa, fabricação nacional , caixa com 50 unid. 
Embalagem com dados de identificação do produto e mama do fabricante 

50 cx 47,80 11.472,00 

29 

Caneta esferográfica, cor azul ,preta ou vermelha escrita grossa ,corpo em  plastic°  
transparente , ponta de latão e esfera de tungstenio reforçada , , como com orificio para 
respiro, carga removivel, não rosqueada , tampa conica ventilada e tampão superior de 
pressão, protetor plastico entre a carga e o corpo da caneta ,tamanho de aproximadamente 
15 cm com tampa, fabricação nacional ,caixa  corn  50 unid. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante 

50 47,40 12039 6d 

34 Cartolina laminada 150g 49x59 cm, cores diversas  pot  c/20 und 	 H 50  pct  28,00 2.800,00 

37  Clips  n° 1/0 med 90x29mmcx papelão cl 500 unidades 5 
.i 

cx 12,001 5.676,00 

38  Clip  n°210 10X31mmcx cl 100 unidades 50 cx 2,45 2.347.10 

39  Clips  n°4/0 13X4Omm,cx cl 50 unidades 50 2,45 1.129,45 

61 Envelope pardo 34x45 c1250 un 1 a 120,00 120,00 

67 Fita dupla face larga 50 un 7,80 2.152,80 

91 Marca texto fluorescente a base de agua caixa com 12 25 cx 2000, 1,260,00 

98 Palito de cola quente fina(branca)pacote com 1 50 kg 37,90 6.518,80 

99 Palito de cola quente *Lassa (branca)pacote com comi 50 kg 37,90 5.457,60 

103 Papel cartão 48X66 cm  cares  diversas PT c/20 un 20  pt  22.40, 21.481,60 

104 Papel crepom 48X200mm cores diversas cx x/40 um 50 cx 33,80 1.690,00 

106 

[ 

Papel de seda 413X60 cm cores diversas c1100 un 50  pt  19,90 995,00 

111 Papel  Kraft  madeira bobina de 1.00 mt largura 50 rl 150,00 7.500,00 

116 
Pasta AZ colorida cx c/25 plastificada com suporte de metal nas pontas, cartão maciço de ala 
qualidade 2,4mm espessura, forraPo interna e extema em  PVC  cantoneira de proteção na 
parte 

50 575,00 28.750,00 

123 Pincel didrocor grosso a  cam  12 50 cx 7,50 375,0C 

124 Nicel hidrocor fino cx  corn  12 25 cx 4,20 105,00 

135 Tesoura comum em  ago  inox 8 polegadas 20 um 8,80 176,00 

137 Tinta acrilica cores diversas 100 ml c/6 un 25 cx 34,00 850,00 

138 Tina camurcyl  cares  diversas 25 um 4,50 112,50 

139 Tinta dimensional relevo metalica bronco 23 um • 3,90 89,70 

140 Tinta fosca para camurcyl 100 ml c/6 25 34,00 850,00 

143  Tint  guache em pote de 250 ml  ex  d12 	 --_ 50 cx 23,00 50,00 

145 Tinta para tecido cores diversas pote c/ 250 ml cx c/3 90 cx 30,00 • 2.700,00 

147  TNT  estampado rolo com 50 mts x 1,40 50 d • 144,00 7.200,00 

T 	L 136.964,45 

. i‘Vt 	
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE coca 
COCOS:  
GOVERINC/ MUNICIPAL 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028-2018 0,1 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.° 023-2018 
PROCESSO LICITAT01210 N.° 077-2018 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

-.../Aossitsmura 

, 	 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 Juscelinof  115, Centro, Cocos, Estado 
da Bahia, CEP 47.680-000, inscrito  ho  CNPJ sob o n.° 14,222.012/0001-75, neste ato representado 
pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, medico, portador da Cédula de Identidade 
9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021/72.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-BA, •• 
legalmente investido e no exercido pleno do  mandate  de Prefeito Municipal, doravante denominado 
CONTRATANTE 

Nos termos da Lei n.° 10.520/2002, da Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Casa do 
Corisumidor, Decreto Municipal n.° 004/2014 e Lei Municipal n 496/2007; aplicando-se, 
subsidiariamente, Decreto n° 7.892/2013 alterado pdo Decreto n°8250/2014 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.° 023-2018, homologado  pro  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 Refertncia, que passa a fazer parte integrante desta, 
tendo sido, os referidos pregos, oferecidos pela empresa  JOSE  RAIMUNDO DA TRINDADE-ME, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 07352902/0001-36, com sede na Rua Castro Alves, n° 93, centro, CEP 
47.680-000, no Municipio de Cocos-BA neste ato representada pelo Sr. Jose Raimundo Moura da 
Trindade, portador da Cédula de Identidade n.° 649031 SSP-DF e dPF n.° 244174.321-04, cuja 
proposta foi dassificada  ern  1° lugar no certame. 

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

Aitinetes colbriclos com 50 unld 

• 2 	apegador carpete com 70 mm para quadro verde 	 200 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222,012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



7  Ratio  nb  09 grande (co(es eStempadas)  pct  c/ 50 700  pt  •9,00 •3:,-035-,6 

. 12 Bola de lappor 75 rnm PTC c/25 Unid 100 un 18,50 •'''t 8.50frOOr 

13 Bola de iSoporde ZO  mat pa  com f00 unid. 100  pt  . 1850 i 	18 	'00 . 

14 Bola de isopor de 35 min  pct corn  100 unid. 100 Pt 18,60-  1,85000 

16 Bola isopor  granite  div em partes 200mm .200—  un 7,70 - 	1.54500 

20 BorraCha pare dinheiro (liga) pacote com 100 unid 100  pt  4,70 470,00 

:28 
 

Caneta esferográfica, cor preta, escrita fina, rem em plasioa 
transparente, sextaVado, ponta de tungstênio, como  corn  orificio 
para respire, carga removivel, não rosquieada, tampa arnica 
ventilada e tamplio superior de pressão protetor plástico entre a 
carga e 0 corpo da caneta tamanho de aproximadamente 15cm 
coma tampa 	fabricação 	nacional, 	caixa 	corn  50 	unid: 	. 
Embalagem com dados de danificação do produto e marca do 
fabricante 

300 cx - atao 

. 

- 	14.34500 

29 

Caneta esferografica, cores: azul, preta ou vermelho escrita 
grossa corpo em plástico transparente  goad  de latão e esfera 
de tungstênio reforçada,  expo  com orifício para respiro, carga 
removivel, não rosqueada, tampa  clinics  ventilada e tampão 
superior de preasão, protetor plástico ante a carga e o corpo da 
errata, lama-rho  de aprodmadamente 15cm  corn  a tampa, 
fabricação nacional. 	Embalagem 	caixa com 	50 unidades. 
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante  

300 cx • 47,40 - 	1422500 

34 Cartolina laminada 1509 49X59cm, cores diversas  pet  c120 un 100  Pot  28,00 i 	2.80000.  

37  -Clips  n° 1/0 med 90x29mm cx papelão  al  500 unIdades 500 cx 1%00 • • 6.000,06 

36.  'Clips  n°2/0 10X31mm  ex  c/ 100 unidades 1000 cx 245 2.450,0d 

39  Clips  ri4/0 13X4OmM  ex  cl 50 unidades : 500 a 	' 2,45 1.225,00 

61 Envelope Pardo 34x45 c /250 un • 50 cx 12050 6.000u00 

. 67 Fita dupla face  large  400 un • 7,80 3.12050 

91  Marie  texto fi_otescente a base de agua caixa com 12 • 100 a 	• 2000 200000' 

98 • Palito de cola Oriente fina(branca) pacote com 1 kg 200 k9 37,90 7,580,00 

, 99 Palito de cola quente grossa (branca) pacote com 1 kg 200 , 	kg 	•s• d7,90 7580,00 

103 Papel cartão 48X66 cm cores diversas PT c/20  tin  1000 Pt 	• 22,40 22.40000 

104 Papel crepom 48X20,0mrn cores dIversas cx x/40 un 1500 cx 33,80 3350050 

106 Papel de seda 48X60 cm cores diversas c/100 un 1000 • pt  19,90 19.900,00 

111 Papel  Kraft  madeira bobina de 1.00 ml largura 100 ri 15050 ,15000,00 

. 
116  

Pasta AZ colorida cx c/25 plastificada com suporte de metal nos 
pontas, Cartão maciço de alta qualidade 2,4mni espessura, 
terrace°  Interna e externa em  PVC  contoneira de  protegee  na 
parte Inferior da pasta, rados niquelado com travamento,olhal 
niquelado. 

500 cx 57500 257.5000  

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

CNPJ n.° 14.222 012/0001-75 	 Telefone: (77) 34891041 
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123 Pincel didrocor grosso cx  corn  12 500 Cx 7,50 

124 Pincel  Pineal  fildrocor fino cx com 12 	- 500 .cx 420 ‘,-.. —2-4000 

135 Tesciura comum  aril ago  inox 8 polegadas 120 un . 	8,80 . 	''. 4:056,0!,  

137  Tints'  acrilica  ems  diveraas 100 ml c/6 un . 	200 cx 34,00 ' • 6.80000 

138 Tinta camurcyl cores diversas 40 , 	tin  4,50 180,00 

139 Tinto dimensional relevo metallca branco 40  in  3,90 .. 15500 

140 Tinta fosca para artesanato cores diversas camurcyl 100 ml c/6 300 cx ....3409 10.20000 

143 Tinte guacheamOote de 250 ml cx c/12 500 cx 23,00 - 	11.500,00 

141  Mute  pare tecido cores diversa.s  pate  0/ 250 mi c.x c/3 500 cx. , 	30,00 15.000,00 

147.  TNT  tatampado rolo  corn  50 mts x-1,40 200 re:110 . 	144,00 .. 28860,00 

• 1.2. A existência de pregos registrados não Obriga a Adminis  raga°  a  firmer  as contratações  qua  
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 
iguatdade de condições. 

2.1. 0 árgão gerenciador serása Secretaria Municipal de Administração, 

2 2. São  participants  os seguintes órgãos: 

• 

 

221. Secretaria Municipal de Administração.  

Secretaria Municipal de Assiancia Social; 

213. Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

214 Secretaria Municipal de Educação, 

2.2.5. Fundo Municipal de Saúde, 

2.2.6. Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

2.2.7. Secretada Municipal de  Agriculture;  

2 3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administação pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do orgáo gerendador, desde que devidamente justificada a vantagem t respeitadas no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e do Decreto 
Municipal n.° 004/2014 e subsidiariamente ao Decreto n° 7.892/2013, e na Lei n.° 8.666/1993. 

2.3.1. Caberá ao fornecedor benefidbrio da Ata de Registo dePreços, 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. 
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2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderae eXcede44... 
por Órgão ou entidade, a 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos regisiradds ria Ata dr- . 
Registro de Pregos, 	 , 	- , 	• ------ • d.  

2.3.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, cabere ao órgão aderente a 
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao 
órgão gerenciador. 

2.4. Todo órgão, antes de contratar  comb  forne.cedor registrado, deve- assegurar-se  :true  a 
contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto  ads  valores praticados, conforme artigo 70  
do Decreto Municipal n°004/2014 	 ' 

V. A Ata de Registro de Preços tert validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura não pendo ser prorrogada 

4.1 0 pregosegislrado poderá ser revisto em decorêncla de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve c] custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador de Ata promover as  necessaries  negociações junto aos fornecedores 

• 4.2. Quando  prow  inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego 
praticado no mercado, o orgão gerenciador deverá: 

42 1 Convocar o fornecedor visando a negociaçáo para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 	 - 

4.22. Frustrada a negociação, o fornecedor sere liberado do compromisso assumido; e 

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

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos precds registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador podem: 

431 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apreSentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

4.3.2- Convocar os demais fornecedores visando igual o-portunidade de negociação. . 

• Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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• 4.4. Não havendo  'exit"  as negociações, Órgão gerenciaclor devera proceder à.revogaçãføiÀtaY,_. 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabiveis pare obtenção da contrataçao-Mais 
vantajosa. 

4.5. Havendo qualquer alteração,  o orgão gerenciador encaminhará cópia atualizada .da Ma  tie  
Registo de Preços aos orgãos participantes, se houver 

5.1. 0 - fornecedor terá o seu registro cancelado,' por intermédio de proceiso administrativo 
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

51 1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

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

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar • superior aqueles 
praticados no mercado; ou 

51.4.  Softer  sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o orgão gerenciador e órgão(s) participante(s): 

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

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

52.1. par razao de Interesse público; ou 

5.22. a pedido do fornecedor 

• 53. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro 
do fornecedor aos ongãos participantes, se houver. 

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

6.1.1. 0 orgao devera assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece-  vantajoso, 

mediante realização de pesquisa de mercado  *tie  A contratação. • 	• 
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6.2. 0 orgão convocará a fornecedora  corn  preço registrado em Ata Para, a cada contrab*Vp 
prazo de 05 (clneci) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho  oil  instrumento 	iyalente,,lic 
ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prej 	-das 
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, 

6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração. 

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

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

6.4.1, As supressões resultantes de acordo.celebrado entre os cOntratantes.poderão exceder  ID-
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

6Z, É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

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

5.6. A Contratada devera manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade  corn  
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.  urn  representapte da 
Contratante, ao qual Competirá registrar  ern  relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas é dirimir as.  dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 
ciência a-  Adrninistração. 

7.1. Cada contrato firrnado  Qom  a fornecedora terà vigência de aconlo com as disposições definidaS 
na minuta de contrato, Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente; ou, na omissão 
deste, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da assinatura ou retirada do 
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993. 
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7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas refefent 4 
contratação sejam integralmente empenhadas atã 31 de dezembro, para fins de inscritt em

. 
 

restos a pagar, conforrne Orientação  Normative  AGU n.°39, de 13/12/2011. 	 1 /4, 

8.1. Durante a vigência de cada contratação, os pre9os são fixos e irreajusteveis. 

8.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de  Preps  poderão sofrer alterações, 
obedecidas es disposições contidas no  art  65 da Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n°004/2014, e 
subsidiariamente no Decreto n°7892 de 2013 

9.1. A Contratada obriga-se a: 

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

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  respective  nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia, 

• .9.2.1.1:Os bens devém estar acompanhados, ainda, quande for-  o caio, do manual ido 
usuário, com uma versão em português, e da relação ; de rede.  de assistência técnica 
autorizadat 	 • 	 . 

9.2.2. Responsabilizar-se petos vicios e danos decorrentes do produto, de ecordo  cam  osertigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consurnidor (Lei n ° 8 078,de 1990); 

9.2.2.1. 0 dever previsto no subitem •anterior implica na obrigação de, a  criteria  da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, ás suas  expenses,  no 
prazo  maxim°  fixado no Termo de Referência, o produto  corn  evades ou defeitos; 

9.22 Atender prontamente a quaisquer  exigencies  da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 

92.4. Comunicar àAdmini.straçâo, no prazo máximo de 24 (vintee quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,  cam  a devida 
comprovação; 
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92.5: Mahter, durante toda a' execução do . contrato, em Compatibilidade com taS;tibriga 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 	

< 
/ • 

fli 

926: iiião transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as-ot$S8g0—../ • 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que  Nth  Obrigada, eircitejneS 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contratei; 

9  It  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; 

9.2.8. ReSponsabilizar-se palas despesas dos tributos, encangós trabalhistas, previdenclarlos, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato 

9.3. A Contratante obriga-se 

9.3.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data ehOrario; 

93.Z Verificar minuciósamente, 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; 

9.3.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que wja substituido, reparado ou corrigido; 

9.3A. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 

9.3.5. Efetuar o pagarnêntoà Contratada no valor correspondente ao fomecimento do objeto, no 
. 	prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

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

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

10,1. Os bens serão recebldos: 
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a. Provisoriamente, a partir da entrega, pára efeito de verificação, 	genformidade c:em as 
especificaçOeS constantes do Edital e da proposta 

Definitivarrierite, após a verificação da conformidade com as especificações constantest:Zr/ 
Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se  dart  no prazo máximo 
Termo de Referência 

10.1 A, Na hipótese de a verificação a que se  refer?  o subitern anterior não ser procedida  denim  
do Prazo fixado, repOtarTse-a como realizada, consumaido-se o recebimento definitivo no  dip  de • 
esgotamento do prazo. 

loa A Administração rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bane' em desacordo  corn  as 
especificações técnicas eAgidas. 

103. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) poderá ser 
confiado a uma comissão da no  minim),  03 (fies) membros, designados  Nita  autoridade 
competente 

• 11.1. 0 prazo para pagamento  sera  de ate 30 (trinta) dias Citeis, coptados a par& do inicio do mês 
subsequente ao vencido, ap6s a devida conferência e liberação do órgão solicitante Wou 
fiscalizador. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ha° ultrapassem o montante de 
R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderá ser efetuados no prazo de ate 05 (cinco) dias Citeis, contados 
da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art  5°, §3° da Lei n.°8.666/1993. 

112. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o "atesto", pelo Servidor competente, . da Nota 
Fiscal/Fatora apresentada pela Contratada. 	 • 

1121. 0 "atesto" fica condicionado ,a verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

113. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
Contratação, ou, ainda, circunstância que impeça eliquidação da despesa, o pagamento ficara 
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 ânus para a Contratante 	 ' 

11A. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta Certificado de Registro Cadastral -  CRC  
e, !e necessário, aos sitios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da 
Contratada, podendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
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11.5. Quando do pagamento,  sera  efetuada a retenção tributaria prevista na legislação aplicavet, 
- 	 , 

11.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 32Ia Lei 
Complementar n.° 123/2006, não sofrera a retenção quanta aos impostos e contribuigOet:c..--2.  
abrangidos pelo referido regime, em relação as suas receitas próprias, desde que, a catta*-- 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo V da Instrução Norrnativa RPI3 n.° 
1.234,  dell  de Janeiro de 2012. 

11.6. 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depósito em 
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 
previslo na legislação vigente. • 

11 J. Será considerada data do pagamento o dia em que constar eomo emitida a ordem bancaria 
para pagamento. 

11.8. A Contratante não se responsabilizara por qualquer desPesa que venhaa ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada io contrato. 	• 

11.8. Nos casos de 	atrasos de pagamento, desde  Cue  a Contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ter.  acresddo de encargos moratórios 

. 
 

proporcionais aos dias de atraso; apurados 'desde -a data limite prevista para 6 pagamento ate a 
'data dio efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por canto) ao ano, aplicando-se a seguinte ferniula; 

EM=IxNxVP 

EM 	Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

1= Índice de atualização financeira, calculado Segundo a fórmula: 

(61. 100)  
365  

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

VP  = Valor da Parcela em atraso 

• - 12.1. NoS.terrnos da  art.  67 Lei n° 8.666; de 1993;  sera  designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas s ocorrências relacionadas com 
a execução e detentrinandoo  qua  for necessário à regulariza* de falhas ou defeitos observados. 
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12.1.1. 0 representénte' da Contratante deverá ter a experiência necessária 
acompanhamento e controle da execução do contrata 

• 

12.2. A fiscalização de que trata este item não eXclui nem reduz a re,spenSabilidade da fomeCedara,-... 
inclusive Perante terceiros per qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições .-
técnicas; vicios redibitoriosi ou emprego de material inadequado ou de qualidadelnferier, e, na 
ocorrência desta, não implica em  co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes 
prepostos, de Conformidade como  art  70 da Lei n.° 8.666/1993.. 

12.S ..O. representante de administragao ..anotert eni registre próprio todas as Cicontncias 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia; ales e ano, benl COnno  oft  nome dos 
funcionários eventualrnente envolyidos, determinando o que for becessário á regularização das 
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a'autoridade competente para as 
providencias cabivela. 

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

13.1.1. Não assinara Ata de Registro de Preços, não retirar a note de empenho, ou não assinar 
o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de 
Preços; 

1112. Apresentar documentação falsa; 

13.12 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

111A Não mantiver a sua proposta dentro de  pram  de validade; 

111.5. Comportar-se de modo inidemea 

111.6. Cometer fraude fiscal; 

13.1.7. Fizer declaração falsa; 

1312. Ensejar o retardamento da execução do certame.' 

13.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficarísujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções 

A; Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) iteM(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

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

1321. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 
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13.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n.° 8.666/1993, da Lei:.  n.e 
10.520/2002, do Decreto Municipal n.° 004/2014, a Contratada que, no decorrerda oontrataca& 

1111 lnexecutar total ou parcialmenie o contrato; 

1312. Apresentar documentação falsa; 

133.3. Comportar-se de modo inidâneo; 

133.4. Cometer fraude fiscal; 

13.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou 
no instrumento de contrato. 

134. A Contratada  qua  cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e ciiminal, as seguintes sanções:' 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que  net)  acarretarem 
prejuizos significativos ao objeto da contratação; 

•b. Multa: 

b.1. Moralóda de atol 0% (dez por canto) por dia de 'atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2. Comperisatória de ate 5% (cinco por cento)sobre vabr total do cantrato, no caso. de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada Com i.multa 
moratória, desde que, o valor cumulado das penalidadés não supere o :Valor total do 
contrato. 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Cocos, pelo prazo de 
ate dois anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e  impedimenta  de contratar com 
qualquer  &Oa  ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, de 
Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n.°87/2011/DECOR/CGWAGU e Nota n.° 
205/2011/DECORCGU/AGU e Acórdãos n° 2218/201 t e rh° 3.757/2011, da 1°  Camara  
do TQU. 

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

e. Declaração de inidoneidade para lidar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a 
reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que  sera  concedida 
sempre que a Contratada ressarcira Administração pelos prejuizos causados; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n2 14222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 34891041 	 • 
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13.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente  corn  as demais  sang  

13.5. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de ceritratar...„ 
com o eirgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as  empress  
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 	 ' 

• 13.5.1. tenham sofrido condenagdes definitivas por pratIcarem, por meio doloacs,- fraUde fiscal no 
recolhimento de tributos, 

13 AZ tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetives da licitação, 

135 1 dernonstrem não possuir idoneidade Pare contatar conta Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

13.8; A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-ie-a em  process° administrative  
que assegurara o contraditõrio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n.° 
8.666/1993. 

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanVies, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado á Administração, 
observado o principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas devida; e/ou prejuizos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
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. 

138 1, Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 	" 

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

1111 As sanções aqui previstas são independentes ante Ai, podendo ser aplicadas isoladas ou, no  
caw  das multas, cumulativarnente, sem prejuízo de outras medidasCablveie. 

14.t  Sera  anexada a esta Ata copia do Termo de Referenda. 

14.2. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Editafe Anexos do Pregão Presencial 
para Registro de Preços n.°023-2018 e a proposta da empresa 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n°14222012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520/20024Decreto 
Munidpd n,° 004/2014 da Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumid+r; 
Complementar n.° 123/2006, e subsidiariamente da Lei n.°8.666/1983 e alterações. 

14.4. 0  fore  pare dirimir questões  relatives  ao presente contrato  sera  o do Município de Codeg 
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que Selo. 

ocos-BA, lide julho de 2018. 

MUNIC • DE COCOS-RA 
CNPJ: 4.222.012/0001-75 

ONTRATANTE 

10)c-  Pez..k....as.,..,46  Rowe  ct-timacte, 
JOSÉ RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE-ME 

CNPJ: 07.352.902/0001-36 
CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centrg, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222012/0001-75 	 Telefone: (77) 34891041 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028-2018 
• , 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.° 00-2018 
PROCESSO L1CITATORIO N.° 077-2015 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

„ 	Ads  11, dias.  do mas de julho de 2018 	 _DE COCOS, •,  
gate.' 	da Bahia por intermédio de Município de. Cocos, Opht  aside  na RuQ 
Presidente Juscelino ,' 115, Centro, • Cocos, Estado i de-  Bahia, CEP 47.080-000;; 
inscrito no ÇNP.1 sob o'  ft.°  1. 4.22Z012/0001-75, neste ate representado pelo Senhor 
WiMblo de Souza • Emerenciand, brasileiro; Medico, portador : da Cedula: de,  
Identidade n.° 9.129.078,28 SSI5-134„e CPF .n° • 021272.047-35; residente .e 
domiciliado  nests  cidade de Cecos-13A, legalmente Investido e no-exercicio pleno do 
mandato de Prefeito MUnicipet, doravante denorniqado CONTRATANTE. : ' „ • „• • 

NOS termos da Lei n.°.10.520/200Z; da Leifr.% 8.07E,- de 1990 -  Cadge  
de Defesa do Consumidor ; Deereto, Municipal n.° 0041204 e Lei Municipal n 

, 48812007; aplicando-se , subsidiariamente,  Operate  111° 7-.8E2/20.13 • alterado pelo 
Decrete n°  8.250/2014 p Lei n.°  8.866/1993,:e as demais normas legais correlates 

. 	Em face' da elassifIcaçaio das propostas apresentadas  be  „Pregão 
Presencial para Registro de. Pregos- n.°. 023-2018, homologado pelo Prefeito 
Municipal em 02 de julho de 2018: 	 - 	• 	 ' 	' 

, 	Resolve REGISTRAR OS PREÇOS„ pare a eventual aquisição dos 
itens/lotes a seguir elencados, conforme especificações dg Termo 'de Referenda • 
que passe' wfazpr parte integrante desta. fendo §fr400s taferideepreçOs, oferecidos •  
pole  empresa JOSÉ RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE-ME,•IriscrIta rio Cf,iO3 sob 
0. ft0.:07.352.902/0001-36,  corn  sede na' Rua 'Castro Alves, 6° 93, centro,. CEP 

. 47.680-000, no. Municipio de. Cocos-BA, , neste ato representada pelo Sr. 	Jose. 	, 
Raimundo Moura da trindade portador da Cédula de Identidade n.°.649031 SSP.,OF ; 
,e CPF n°244174321-04, cuja proposta foi classificada em 10  lugar no ceriame. 	• 

• , 

. 	• 
1.1. 0 objeto deste é o registro de preços  path  fUturoe,e  eventuate  fornecimentos , 
de Material de •Expediente visando  Mender  as hecessidadee do Munielpio de 
OrScos, conforme especificações do Termo de Referência e guanticlades.. 
estabelecidas abaixo: 

- 	RUA Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
"  CNN  n.° 14222,012/0001:75 	 Telefone (77) 3489.1041' . 
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-I. 4,9 Alfinetes colod4os  .ex-corn  50  unit!  .:200p.0: 
..- 	2 Apageder  carpals  comia mm Para quadro verde 	. .• 	200 (ind.:.  2,80 -- .: 	.520,00 
. '7 Beleo:n° 09  grange  .(cOres estampadas)  Pot  c.,  50 	• .' "790. , 	Pt 	• '8,00... • . •6:300,00. 
12 Bela de isc;por.70 min  pit  c/25 unici. . 	, 	. . 	/ 	1.00  tin':  18,50 • • '.1.8500. 
13 ,  Bola de isopor de 2.0 mm  pct.  com  100  wild.-  ,' - 	'Icio  pt  • 1850. *. • 1.580.00 
14 .Bola de isopor de 3,5-mm  pct.  com  .10a  wild. 	• • . 	100  pt 	• 18,5Q '.  

..... 
'1.850.00 

18 Efolalsopor grahde div arn panes 200mM: 
20. Borracha para dinheiro (Itga) pacote  con  100 unid • . -.100. -• 4,70 .476,0tt 

'•• 
.! 
i• 	• 

- 

Canetaeasforogrfica, cor preta, escrita fina, corpo 
em 	plástico 	transparente, 	sextavado,,  ponta 	de 
tungsten16,-corpo com orificio para respiro, carga 
cemoylvel,  nab  rosqueada, tampa cónica ventilada 
e •tainPacr superior de pressão. protetor plástico 
entre  a  came  e o. corpo da zenete;itamantio 4e 
aproxlmadamente 15ent.coma tampa, fabricação 
nacional, .caixa cOrn-50 - unid .. Embalagem  corn  
dadOs. de - ideMiticação do prodUto e. merca do 
fabricante 	" 	• 	' 	.. 	' 	. • 	• 

. 
30ie  cx  14: 13  

. 

• -14•346'0P . 	i 	. 

- 
,. 

	

.• 	• 

99 

	

' 	. 

• 

• 

Caneta 	asferogratica, 	cores: 	azul, 'preta 	ou 
vermelha, 	escrita 	gressa, 	corpo 	en- 	plástico .. 
transparente, ponta de Iatao.e esfera de tungsidnlo 
reforçada, corpo ,com orifício para- ' tespiro, carga 
remoyNet, não rem:a:made, tampa cónica ventilada 
e.tampaco' superior  tip  pressão 	protetor.  plástica 
eritrp a carga a o corpo,  da caneta, larnanho de 
aproximadarnente 18pm coin a-  tampa, • fabricação 
nacional. Embalagem: 	caixa  corn  .59 unidades.. 
Embalagem com dados de IdentlfIcação,do-produte 

. 	. 

300 

... 

0.X. 	• 
. 

.47.40 

• • 	;.. 	• 

. 

• '. 	• 
'14;2200 

'Cartouna laminada 150q 49X59cm cores-diversas 
pet  c/20 un 	• 	,. , •• 

•• 	• 	i 	• 
: 	. 

• i•sco  ' 
. 

• • 	'  

37  Clips  no  yo rill  ed .00x29mm  al(  OaP010°  an  590 
unidades 	 - 

:506 .cx - '. 	1•2:60 . 	. i 	- 61.900,00 - 	. 	. 
• 38  blips  n° 2/010X3Imm, cx et 100 UnIcladee 	. • . 1000 .  (cc  .' . 245 ' ' .2456;00 

39  blips  n7.440.13X40rnin, dx c./80,unigadea ' '• ' 	500 .0x . '245 . 	1..225,06 
• 81' . 'Envelope par-do .34x45 c 1250 un 	.. 	. '. 50 '  .ox  • ' 	120,00 e.odo,00  

CT  Pita dupla face larga. ' • '• 400: Un • • 7,80 8.12000 
IVlarca te to fLoloscente 2  bass  de água Caixa com - 20.00 . . ." 2:tioa.po.  . 
.pato  oé cole quanta fina(branca) 'pacote  torn  1. 

.. 	, 
. • 37,90 

' 	• 
,. 	7.58d,1313 

' 	- 
:99  . alito.  de cola quanta broa  (bran")  pacote ?o  ,• • 7,d y .. 	: ; tc 	" . 	3790 7.5à0,0ø 

• 109  ?else]  cartão 48X138 cm cores diversas PT c/20 .Lin • '. 1000 • 'pt. 	. 22,40 . 	-22.400.00 

Rua'Presiden e J0scèiirio,-)15,*aentro, Cocos, Bahia, CEP 47.E80-dop 
CNPI nt° 14222012/0001-75 	 . Telefone: giy 34E9.1041 
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104; 
. 

Papel. crepom 48X200mm cores diversa W cx x/48 
. 

't 
. . 

.33,00 
. 	. 

0.866,00 

...106 Papel do aedo 48X00  gm  cores cilvaréati c/100 un. , 	1000  pt 	• . 19,00 , 19 900t0 
Ill Papel krsft-madeira bobina de"1.9() mt largura 	. .  _Abp.  il ... - 	150,90 .. 14.000:06- 

PiAta AZ colorida .QX ci/25 plastificada tom 'suporte 
de .metat oas 	pontas, 	cartao .  rnaCtoit de .alta 
gualidada 24mrn aspesstire. forraCtio Interne' e 
externs  em  PVC  contOneira de proteção na parte  
Inferior. 	da/ 	paste, 	rados 	niquelado . 	com 
.travemdnto,oihalnietielada,  

• - 

.,„„,  
574  "' . 	. 	.. ' •  2'75.0000  .. 	., 

123 Pintei didrocdo; grosso cx com 12 500 cx 700 • 3.769,00 
124.  Pincel hietrocor fino cx  coin  12 .. .500 'cx • .4,20 .. 	/2.109.00 
.134 TeaoUra ttinutit  ern ace  in07 8  polegadas • .. 	. 120 cn 500 I 05800 
:137 , Tinta acriliCa  cards  diversas 100 mi c/6  tin  ...0(,) .6c 	.. ' 	3403 • ;633.60i90 
134 tintkcartiumyl.cores.diversas 	. 	' 40 Un 450 180 do 
•130 Tints 0iMonsional réFeN/0 metelioa.  brand°  • 	't , 	40 :-.'un • ...3,g0 . 	.15.6,00i 

'finial 
 tc
' foica 

 nil  
para 	'artesanato • cores 	diversas 

Cayl 100 	c/6 ' • 	. 	- . 	. 	: :-. 	- • mO  
' 

- 
- .! 34,00 • " • 	" 

- 10200;00 . 	, 	„ 	. 
143 , ,Tinta.guaChe'ern  piste  de 250 ml ci5c112 .' 	., 	. ' 	500 cx 2300 1150000 

• 145  Tints pant  tebidO cores diversas  ;Kite  0/ 25e ml cx 
. 	, 	. . 	. 	. 	 . 

00 :,30,do , 	. 	• 
w 	w  

'15.00lj.00 . 
147 Tt!lt estampado polo com 59 mts s, 1.40 " 	'' 	. • 200  'MAO  144,00 '26.860;0b 

2. A existência de, preços registrados não obriga l'AdMinistração a firmar as 
contratações que  dales  poderrao, advir, ,facultando-se a l realização de licitação ' . 	. 	 . 	 . 
especifica para a contrataçâo pretendida sentio'assegprada.ao .beriefitiano, do 
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 	. • 	‘- 

2.1. 0 orgão gerenciador  sera  a Setritarla Mimicipal de.AdrninIstraçáo. 
, 

2 2. são participantes os seguintes -órgãos: . 	w  
Secretaria Municipal de Administração: 

222 Secretaria Municipal de Assistência Social; ' 

	

1.4..3.'Sepretaria..MUnicipa! de‘InfreastrutUra; 	• 

. 22.4. Sectetarlã Municipal de Educação; 

225. Fundo Municipal de Saúde; 

22.6. Secretaria Municipal de Maio Ambiente; 

227. Secretaria Municipal de Agricultura. 

. Rua  presidents  Juitelino, 115, entro, Cocos, Bahia, CE16.4%.680600• . 	• 	. 	, 
CNRJ.n.a.14.2i0,12/0001,-j5 	 Telefone (77) 34ag1041 	•  
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.

29p 
esv o ti eL§L ,, 
?...redrarAtenue 

. 	, 
23. A ata de registro de preços, durante sua validade,..podere. Ser utiljzada por 	• 
qualquer  erg&  ou entidade da (adminIstração pUbitca que ride tenha participado " 
do certame licitaterio, mediante anuência . do erga6 gerenclador, • desde ,que 	• 
devidamente 	a vantagem e respeitadas,  ho  que couber,  at  condllt,les'A . 	. 	. 	, 	 . 	 .. 

- as regras  estabelecidas na Lei no 8,666, . de, 1993 e do Deoreto -Municipal .rto . 
. 	' 004/2014 e sdbsidlariamente ao Decreto n' 7.092/2013; e na Leih.° 8.666/1093. ..1  

• 2.3:1..Cebere ao fornecedor benefielerfe ' da , Ate . de 'Registro- de .. Preços 
observadas as condições neta estabelecidat, optar  pelt  aceitaçãooü-hão de.  

- fornecimento; independentemente  des  quantitativos registrados em Ata desde- ' 
qme este fornecimento não prejudique as 'obrigacães anteriormente assumidas." 

2.3.2. As aquisições ou contrateg5es adicionais a que se refere este item- não-  . 
poderão eXceder, por árgào ou entidade, ei 25% (vinte e cinco pos cento)  des  

t., quantitativos registrados na Ata qe.  Registro de Preços  

2.3.3. Em caso de eventual inadimplernento contratual cabem a§  (grog§  
.'ederente a responsabilidade pela imposiçao de —penalidade do. forneCedor.. '  
foliose,  cornunicaildo o fato ao ergão gerenciador. 	 • 

' 2A: Todo ergão, antes de contratar com o fornecedor registrado; deve assegyrar- 

	

.. se  ?due  a contratação atende a seus interesses; sobretudo quanto aos valores 	- 
prolicados, conforme artigo 7°  do Decreto Municipal n°  004/2014. 	 . • 

. 	kAta de. Registro del•Preços:tera lialidadel•de 1.20040 MeSe, a..contai- 
•gata.de  sua assinatuM ride podendo ser prOtgage::: 

fitc, t---; • 	• 

4.1.0'preço registrado poderá ser revisto em decorrencia de eventual settli-lcilb 
Idaqueles praticados no mercado, ou de fato orce eleve o custo dos servitAs ou 
:tens regietrados, 'cabendo ao órgião gerenciador da Ata promover as necessáriasi 
' negociações junto aos fornecedores.  

. 	 . 	. 

'4.2..Quandd o  !Diego  inicialmente regietMElo,..per.inotive'superveniente, tomar se 
superior ao preço praticado no mercado, o drgão gerenciador deverá: 

• A2:1. Convocar o- forneCedor`visande a negociação pare-  redução de preçosie 
sue adequaçào-ao prabcado peto mercacto; 	• • 	, 

kua BreSideht8 Juscelfoo, 115, Centro Cocos Coco, Bahia, CEP 47.650-000,  
CNPJ rt:.° 14.222.012/000T-75 	• Telefone : (771 3449.1041- 
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. 	,  

4.2a Frustrada a negoclição, o fornecedor sere .liberado,  do compromisso 
assumido e 

, 	• . 	. 

4..2.3..COnVopar , os demais fornecedores visando Igual Oportunidade de: • . 
negpclação 

4.3. Quando o preço de 'mercado tornar se superior aos pregos regiStradoe.e '0.  

Itirnecedor, Mediante reouerimento,  devidementacomprovado, hão puder cumprir • 
b comprOmisso, o orgão gerentlador poderá:  

4.31. Liberar O fornecedor do cornpromiSso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos é comprovantes — . 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do Pedido de fornecimento; e 

.4 3 2 Convocar os demais fornecedores visando igual. oportunidade de 
..negociação.. 

. 	• 

44. Não havendo êxito nas negOciações, o dirgão gereribiacior deverá proceder 
revogação da Ata de Registro de Pregds, adotando as medidas 'cablvOis  'Oars  
obtenção da bohtratação  mars  vantajosa.  

Havendo qualquer alteração, o órgão gerenCiacior encaminhara 'copia 
atualizadada'Ata de-Registro de Pregos aos órgãos partipipantes, se' hotinier. 	' i 	 • 

SI. 0 fornecedor teia o, seu registro cancelado, por intermédio de  process.°  
administrativo  °specific!),  assegurado o contraditorio e a  ample  defesa, quando: 

5 11 Não cumprir as condições da Ate de Registro, de Prectia:' 

. 5.12.'Não retirar a  respective  nota de empenhe ou instrumento  equivalents,  ou , 
nao aselner o contrato, no prazo estabelecido pela Administtação, sem  
justificative  aceitavel, 	 • 

51:3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar • 
' superior aqueles praticados no mercado: ou 

Sofrer san,,,So  administrative  mijo efeito tome:0 proibido de celebrar • •••• 	 . 	, 
contrato ' administrativo, albanbandri 	Orgão gerenclador 	'órgâo(s.)- . 	 . 

. participante(s). 
• , 	 , 

Não mantiver as -concilções da habilitação durante a Vigencia'da.Afa de 

Rua PresidenteJuscelino,.115,.Centro Cocos, Bahia, CEP 47.6897000 
CNN ft° 14.R22.012/0001-75 	 Telefona  (77) 3489.1041: 

Diário Ofio'al do 

IMUNISIO temos • 
• Sexta-feira 

;
de:Julho de 2018 

• '21 - Ano X - No1916  
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• 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
OS 

MIMICIPAL 
- iatarttcoorui.,tg. ' 

. 	. 
; 5.2. acaricelamento do registro de preços podere ocorrer  *poi.  tato superveniente; -  • . 
•decai-rente 'de caso fortuito ou 'força Maio?, que prejUdiqUe 6 cumprimento da ata 

5.2.1. por rota° de interesse públiCo; ou 

5.2.2. a pedido do fornecedor 

5.3. Em 'qualquer das hlptSteses acirna, o Orgão gerenciador comunialit o 
cancelamento do tegistro do fornecedor aás drgãosparticipantes,.se hOuver.,  

• ' , 	• 

6.1, penlrO da validode da Ata ,de Registro de Pregos, o fornecedor registrado 
poderá 	Ser convocado para assinar ti Termo.  de, Contrato ou abetter/rather o 
instrumento  equivalents  (Nota de ErnpenhOiCarta Contreto/Atitorizagad) 	• 

6.11. a. órgão  &Deere-  assegurar se de  qua  o preço registrado .na Ata 
. 	permanece vantajoso, mediante realizacão de pesquisa de mercado pravila , 	 . 	• 	. 

.6.2. 9 Orgao convocar a a fornecedora  corn  preço registrado  ern  Ata para, o cada 
contrafação no prazo de 05 (cinco) dias Oteis, efetuar e retirada cia NOta de- , 	 • 
Empenho ou-instr,.,1,,,nto equivalente,- ou assinar o Contrato, se for 0  bat°,  Sob.  ' 
pena de decair do I  ac  a contratação,  swirl  prejuizo das sanções previstas no 	. 
Edital B na Atado Reyistro de Preços 
• - 	 , 

- 	 • • 

	

t  al.  Esse prazo-  podei-a ser pronogado, Por  'guar'  Oeriodo,  port  .soliOltagder 	, 
justificada do fornecedor e aceita pelaAdmihistração; 	' 	• 	'• • 

	

'63 Ante.% da ..aSsinaLra do 'Contrate ou'da -err4itio de Nota 	Empenho 'r I] 
Contratante realizara consulta ao Certificado 'de Registro Cadastrai-  CRC,  Para 
identificar possível proibição ". do contratar com o Poder Publico e geifficar 
manutenção • das condições  tide-  habilitaçAo, cujos resultados..poderão..ser 	• 
anexados aos autos do processo. • 	 • 

6A. A Contratada r,crara obrigada a aceitar, nas mesmas condip5As coqtratuaiiv  
Ps acréscimos Ou  s ressOes que se fizerem necessildoit late o limite de 26% , 
(vinte e cinco por  con  o) do valor Mick)i atualizado do ciintrate. 

6.4,1, As supres-or  ..E!s resultantes de acordo celebrado entre  vs  contratantei..• • 

	

'poderão exceder o imite de257d•  (Wile  e cinco por Canto). 	• 	 • 7  

Rua Presidenteipscelin0;115-,  Corot,  Cocos, Bahia CEP 47.680-000 • . 	• r 	. 
CNRI n.° 14222'4)12/000145 	 Telefone : (77)3489.1041: • '•'• , . 	 • 

• 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
. . 	. 	 'doVigNA'MUStC,11•464. • 

' 

vedada a sulicontratacap totat do objeto do contrate.. 

. 	. 
: 6.5.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadasn • 

Termo do Referencia ou na minuta de contrato: • .,-. 

• 6.6-A Contratada devera manter durante toda, a execução da conirateição,,  pm  
compatibilidade com as obrigagões assymidas, todas as condições de habilitacião, 
e qualificação exlEpdas na licitação • 	 • 

6.7; Durante a vigArma da contratacão, a 'fiscalização  sera  exercida •  Off  9 ra 
representpnte da Contratante, AO èflial competirá registrar em refatório  lodes  as. . 
ecorrêncieS'e as de 'IciAncias. verificadas e dirimir as duvidas qUa-Surgirern,no 	. 
curso da execucao contratual, de tudo dando ultãhcia a Administração: 	•• 

seetimagiima. 
tA,"Cada contrato frmadb coms-a fornecedora tara.  vigõriCle de aborde obrn. as'. 
disposições definida s na minuta de, contrato, Autorização de Fornecimento ou.: 
instrumento eou[vd:ei-te, ou, na omissão deste, pelo prazo de 45  (qua-rents  e ' 
cinco) diat, a par I: ca data de. assinatura Ou' retirada de jostrumento, nos formes 
do aflige 57 da Lii n S 666/1g93 

7.171. A .vigência oodera .uttrapassar. 0, exerolcio fihanceiro desde  quo,  as 
-.despesas refere  it  a contratação sejam integralmente empenhadas ate 31 da 
dezerhbro,  paw  In is de inscrição em restos a pagir, conforme arientacãO- .. 	• 
Normativa At II 39, de.13/12/2011. 	• 

. 	• 	• 	• 	. 	•• 
• • :Ott Durante a via 5ncia de cada contratação ; os -Orecos.sgO.&eie irraajtietaye€a..r. - . 

poneetpC.:es.  decorrerileS da•Ata de RegistrOnde Peaces podartici  sofrer,',  
:alteracõeS, 'obecir,,cic IS as  disposições contidas  he art; 65  da  Let if 8.:66019*::  
Decreto  Municipal n°034/2014; A subsidiAriimentstne becnitoln° 7:892,•:dri2013t _ , 

	

. A Dootratad 	iqa-se a:,  

	

94 A contrated, 	e cumprir todas as obrigações -.constantes no  Edda),  ••seus 
anexos e sua p;c,ui -te, assumindo cofio eAcluSivemente  saps  OS  rite  2 26. 
desposas decorr L,da boa- e perfeita execução de  objeto R, alnda: 

Rua Presidente Juscelino, 	L 	y-1-0, Cocos, Bahia. CEP 47.680-009 

	

CNp.1 n,0  14.222D12/0001.-.75 	 Telefone 77) 34891041 . 

,;;;AO DialTAL: /EVVA2F-FrpM29NYTXRUN5LCI. 	• 

Esta edição encontra-se 	Ite wwvv.cocos.fip.lOorm.br  em Servidor certificado icP,Bik6Sits 
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4 

 

92..1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condiçãflas, no prazo a himl 
indicados pela  AominIstrágão, em .estritaObseruancia da especificações do. 

• tadl e da proposta, .acompanhado da respectiva  !iota  fiscal, consasisio 
detalhadarneote aL, indicações da marca, fatticante, modelo tipo, pioseciailda • . 	 . 	 . 	 . 	..• 	 , 

. 	• 

9.2.71.J.,Os bens devem estar acompanhados ainda quando for 0 caso ; dri-r,  • 
manual do usuano, com uma versão em português; e da relação da,tecie de. • . 

9.2.2. Responsab 1 zar-se. pelos vícios e danos .decOrrentes do produto, de 
. acordo  corn  OS 31[,g05 12 13, 15 026, do Codigo de Defesa do Consumidor 
(Lein°8078 de 1990) 

. 	 • 	• 	• 	• 
9.2.2.1. 0  dew,-  previsto no subjtern anterior implica na obrigação de, ei •,.. 

r.critério d Adrre listragab,'substituir.'repararecorriPir. remOVer, do reo9nsfruir -
. as suas expea ,asi, no prazo rnaxirno 'fiXado^narTerrna do Referência o , 

produto com av I 'as Ou defeitos 

9.Z3. Atender  pre  i lamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeta da prose 'te licitação: 

, 

9.2.4. Comunicar i Adrruinrstraçâo no prazo magimo de 24,  (vinte a.quattoY , 
horas que anter, de a data da entrega,, Os motivos que iMpossibilitem. 	' 
cumprimento 	lac  previsto,  corn  a devida domprovação; 	• 	- 

r 9.2.6. Manter, durb nte toda a execução do oontrato, em combatibIlldade  corn  
obrigações assii. idas; toda as condiobes de habilitação e quelificagao, 

•,926 Não transfe-,r. a tereeird3s;Por' qualquer fidrma_netnrnamO parciaimenle 
aS - ObrIgações as: urnidaS, nem ,etiticentratdr, ,qualquer das prestações 	• 

'esta obrigada, 8)(O0t0 'nas condições autorizadas no Terrrio da Referência ou 

- 	. 

927 Não permili a utilização de 'qualquer trabalho  Oa-  menor de dezesseis 
anos, exceto na c, ndição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir autilizaga -  do trabalho do.  manor  de dezoito  amps  em trabalho noturno,r . 	 , 	 . 

	

. Perigoso ou insalu  KS; 	 - 	• 	- r, 

92.8. RespOnsab zar-se Pelas despesas dos tributoà, encargos trabalhistas, 
previdenciarics. t cais, comercipis,  texas,  fretes seguros deslocamento cie• 

Rua Presidents  Juscelino,  115, C( 
CNP.1 ° 14 222 012/0001-7') 

_ 	_ 	 . 	' 	 • 
tro, Cocos, Sable CEP 47.680-0.06 .  

Telefone:  (77) 3439.1041 '1  

CERTIFIC .cArD DielTAL: /FWA2F+DVM2ONYTXRUNRLQ . 	• 
Esta edição encontra-se n 	ut www•CCICOS.Palo-org•O'r em Servidor certifipado ICP-130.4.81L 



Estatto da Bahia 

_AUNICIPIO DE COCOS 
QMCIPM., 

pessoal, prestaoe (.) de garantia e quaisquer outras que Incidam ou venhatn.a " • • 
incidir na execucL.,  do contrato. 	 • 	• 	.• • 	' 	• 

' 

9.3. i!..vContratante i.DridaLse a: 

9.3:1. Receber p;nvisóriarnente.o material i .'disPdnibiliZando local data ej  ' 
" 

9 32 Verificar ml iuciosamente,,ne prazo flxado a':cOdformidadii  dog  ¡Jai:1#: 
recebidos proviseoamentie  corn ea  •espOcificap5iits:obdstentes do: Edits9 e da 

, PrOpesta, para  fin  de aceitaflo e recebimento defint064;.'  

,9:0.3.:Comunkyar i Contratada,  pot;  esorità, sobre imperfeiçes falhei ou 
irregularidades vflcadas no ubJeto • fornecido ,: Para  Cue  Seja SUCstilidclo

reparado ou cci  Jo 
 

9.3.4; Acompanhk I e fiscalizar o" cumprimento ;  des  deifigagõed.dst Cdnfratada, 
através de ser  id  especialmente  designed();  .2 	zt:&., 	 •  

tit  Efetuar o aganiento. 	Contratada no valor  e.orrespdiidínte ao 

fornecimento do iihjeto, no prazo e forma estabelecidas nó Edital . erse4 

, 
9.4. itt Administrara nao responderá por qUaIsquer .compromissos assumidos 

Pala Contratada  co  ' terceiros ; ainqa :que.vinpulados:.a exedu96q..dO presente 
• ; MOO,' de. COntratc:  barn',  cono .  par qualquer ;deem ptisacia a teiceiros. erni 

decorrência  •dc, at 	dd. Contratada ,: de Sel'AS ernorededes;'..ereee9tos..ou 
Subordinados 

. ..94 kAamihisti açáo eaEizará pascialia da,pregOs.:4:ieliodidarnerite;  ern  •Or,90 não 
isepeilor. a 90 (iiov.,,.ta).,eilas; a ]  fin.) .  de :verifiber:  a-.vant.aj9iCidge ;do.:preO0E: 

„registrados em Ata . •• 

10:1. CiS bens s.m , -cebidos: 

• 

• 

, a. ProvisoriF.-1( 
canforraidalc 

espealfitaçoct, 
aceitação,  

ftUa, Pr_dsidente Juscelino, •1' 
..CNPJ rha 14222,012/0001-T 

te, 	.ortit.-  •ida, :entre§p., . para afeitO • de .),tarifiee9ad da 
nas especificações constantes 06.E0itaja da proQsta 

IC 	.após a • • verificação • 0a conformidade  'coal  • as, • • 
r.onstariles de Edital e da proposki, e sua • consequente 

dará no prazonlaxiniolutado no Termo de Referência: 

tro, Cocos, Bahia, CEP 41600-000..  

• Telefone: (77) 3489 1.041 

Off 

Diátio OfloiaL do 

MUICICIPIO  Cticcis  
soma-falter r' 

-20 de  Julho  q4O)5: 
25 -:Ario-X -14$45116 

PE , II • :AO ppITAL: /PWA2F+DyM2QNYTXRIJNRI_Ct • 
• 

Esta edição encontra-SI , 	lie: viiww.cbcos.ba.io.oit:br em Snag:10r cariOraatia.iGF',7BRAS0- 
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AUNICÍPIO DE COCOS 
5 	50 W.! 

10.1.1. Na hipote 
• procedida dem -o . 
. 	 • 191Mert r 

10,2 	Administraç 
desacordo com as E, 

10.3: C) reeebinertt  
Teals).  podera ser. c. 
designados pela u..11 

-tiny°  no dia do esgotamerto do prazo ' 

rejeitara, no iodo ou em -parte, a 'entrega dos bens er9, 
Decifipções técnicas exigidas.  

de material qe valor-sup:100r a F4$ $0:000,00 (olte • nta tnH- 
nado  a uma comissão de, no Minimo, 03 .(três) rnemproi, 
idade coMpetente.  

de a verificação a que se too, ;A:y subitemaRterior rtão ser 
frazo fixadO, ramitat:se,6 Conio realitedarconsUraand0;se.:- 

•  

1111114111111111Lf 
. 	. 	 • 	 . 	. 

prazo --a 	:gadiento deri• de-ate 30 .(trinta) dias'ittels,-.Contadosa partief. 
• dki inicio do ir 	I eqüente ao vencido após frdeé?ida conferência e litieranb ' 

ii.1.1. Os p, 
ultrapassern o  n-
ab  'prazo, de ate 
Nota Fiscalb-,i ur 

ientot deCorrentee.. 	despesas.: ctileS • valores' não 
Itente de R$ 8.000,00  (bite  mil  teak)  poderá ser efetuados • 
o (pP5Po)lijers Oteis; contadOs.da.data.da aprepentaçãe da-• 
. nos termos do  art  5q, §3  da Lei ri, 1?B .6661199&  

11.2,0 pagarnentc somente, sere efetuado  apes  . o 7etesto7, 	servidor. • 
cempetente,t1- 	-- febal/fetura apresentada pela Contratada.- • 	, •• • 	. . 

• • 11.24. r) 
"Fjecal/Fétur 

,• •obrigac5as 

Ca condicionado a verificação da dqnformfdtiti6 jdai.N0a, , • 
Jcotada :Pala. Contratada' e do regular ci*Or.im$00.:dadi'. • •• 

11.3, Havetido orro 
Pertinentes kcor  
ctespea;o:pan. uL 
medidas sane, -L d 

corepreyagAo ue e  
a Contratante. 

11 4 MSS 
: Regiet6tadatttia 
rnanutenção- d. 
imOreseti,:dUte:: 

a arpresentgção .2:4a.NOte.f idca&ature ou doj docuinentet: '• 
ioo, 60; ainda, eirt.unetânele qué imbeça a liquidação da- z1t: 
•te ficare pendente até que A Contratada' providencie as r. 
Nesta hipdteee; q:prazci-  para pagarnento iniciar-se-á apês fr. 

.larizaçâo da .situação.„ hão acarratarido qualtréer  Onus.  Para 

mento, a Cantratarite realizar* ..consulta Certificado de  
CRC  e se necessárlo,  dap shied  oficiais para verificar-  e . 
:ições de habilitação da Contrataga, pedendo:ozreapliado  ea.(  , 
e•juhtado  :emcee  

	

11.5..Quands) 	cimento ,  sera  efetuada a retenção tributária prevista na. 

	

Rua Presidente )usceiino 1 	ro, Cocos Bahja, CEP 47.6p0-000 

	

CNPJ n.° 14.22.012/0001- 	 Telefone : (77349 4041 

‘;;AC)b.:1617.4L:MV.VA2F+byMNW4YTXRUNRLQ...  
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S  

ia regularmente optante pelo Simples ;  National,  lnedtutdo 
Lei ,Complementar n.° 113/2006; não sofrerá a retenção 
tos e ContribuloSee abrangidos pelo referido regime,  ern  
silas pr6prias, déSde.qUe, cada Pagementat'apresente a,- • 
trat6  article  6 . da Instruogo .NJorMatlya REI3 tto 1‘234„d • . 

Lerá efetuado por melo de Ordem Bancária de Crédito ; 
rl conta dorrente, .na agenda e eStabele8Iniento.eancOo 
da ou por  mitre  Melb previste na legista* vigente.- ' 	• 

data do pábainento'ci dia em•  ape  oonetar:t;6in6.0mItide a 
)agemante. ." • 

,ontuais atrases de pagamento; desde que a Contratada não 
:gurna.fOrma pare tanta 6 valor'. devido deverá ser acrescido 
)e proporcionais aos dias de  'ahead,  apurados desde a data 
pagamento ate a data d6 afetivo pagamento (Ma de 	: 
D,•aplidartdo.-sie a SegqinteferrhUta: ' 	• 

. ' 

• 

,  
ão  Be responsabilizara Per qualquer despesa que ;venha a -  
anti-Mad&  OUe, porventura .nati tenha etdo acordada noI 

LEM =  x pi; 

LIM 	EncargeS.MOratorleate serem acrescidos ao valor 
iriamente devido 

I, 	ice'. de atualizagele financeira, calculada segundo a  Sunda:"...  .. 

, 	(6 / 100)  

• . 	. 	• 	. 	, 
rierode dias.entre.a data limita prevIstapara:crpageMahtd - 
'c do efetiva pa9amento  

lake'  da Parcela em atraso 

11.1. Klee' terrn&:, • 
pare: acerapanha .  

-'Rua Presidents Aistel,ino, 115 
CNRI n.° 14 222,012/0001-7'  

-  
wt.  67 Lel.mi 6.666;  de 1903;i-era designado representante - 
scalizar a entrega clbs bens, anotandb  ern,  tegisirp-prOpti6:  

Us,  Cocos Bahia, CEP 47,6507000 . 	, 
Telefone: (77) 348g.1041 

• pelp  artigo  12 c 
•el-lBrltri,  aos  Hip. 

• relagee as sans 
ec arao • . o Cii 

11.6.0 pagerno 
medlante depós ir 
indicado pela Cont 

112. Será consiaur 
ordem bancária 

11.8. A Contraya, „E 
ser efetuada p.,  

. cont(ito. 

. 11.9, Nos casos 
• tenha eoncorrido ce 

da enders:1os  [nor  c-
limite prevista p.. 

» 	seis Porce.nto) 	, 

• Diário Oficial do - 
IVILIIMICIP110  Celcos • 20 de Julho de213113-: 

27; Ano 
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10dei 'ea DCOrrê • 
neõesstrio  reg.  I a 

rep-,  „ 
' Ora o acomp 

12.2. A' flscaliz... 
respontabilidad,. 
Irregularidade, a.I 
ou ernprego'de 
desta, não Impii[ 
e prepostos, de 

. 12.3. O represe, . 
occintinclas rela 
bem come -o n( 
que for  -feces.  
encaminhando 

•
14`eQ".;ii-• • 

W4,1 	Diário Oficial do 

MUNICIP1 

Estado da Bahia 

AUNICÍPIO DE COCOS 
• .4; 	RHO" UIIlC'•tPAL- 

	

,A••;•-e-•.t,.•.••rr..iii;622•.G,I;••I.i•' 	•  

relacionadas  coin  a execOcAo e deterrninando o que for 
ação de falhas  GU  defeitos observados 	, 	• 

:ante da :Centratatife do á.tei,  expedenOta,  hiceSsei.i* 
nert eiroptrole da eSeCirCao do contrato 

de que. trata este  into),  .4eái 110o- , .exclui nem rOdiirz.:.,, a. r  
fornecadora, indualve.- :perante t pouriroái  por v;cidatoueit -. •  

quo  resultante de :0086106U .tdrUnicas, 
rEa:I inadequado ou 00 .4l.lalidadé. inferior,* riu . OcotrènOla.... : 
I 20 responsabilidade da AdminiStracaO ou de seus agentes ' • ; 
.21idEldetOr11.O  art.  70 da 	n'8,066/1993. 	• .. • . 	. 	. . 	. 

: da -administração anotanS  ern:  fegletrci ,.própiio todat as 	. ' 
:as com a. eiiecuCaci, do contrato, indicando dia, tn4s e'bno; '.. ' s. 
os funCignarios:eventuajmenta ainvonriada, determinarido Cr;-:, -..; ,,,' 
a regularização- dás ' fallaS .i.oti.;:defgitCpa' .dbaenradcie: a.;  
,nteMenio e autoridade -ooMpetente para as Proyldaõglaa.". :. 

• 

13.1. Comete ir 
.1DeCret0 Municip 

, licitág,ão: . . . 	. , 

13.1.1. rio 

v,alidadetia p , 

13.12. Apres 

13.1.3. Deixa  

NIL  

.13.1.51.ãorna 

'213,.16. CO (22  
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urcoar o documentos exigidos no certame . 	, 
a sua proposta  donut  drá:prazOidá validadei . . 
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Estado da Bahia 

1UNICIPIO DE COCOS  moos 
oil:  Ta, 	Jade poCia implicar tuspensfie  at  licit:isle .11-n0SM-tent° de 
contrst 	qualquer drgão ou entidade da Administração Publica tale 

ral estadual do Distrito Federal ou muntclpal conforme ' 
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comrato'dacf ri 	ide licitação: 
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máxima 	 tornar da data 'do recebimento da COMuniCaCão:  
. 	. 	 . 

-indo for o caio: Serão inscritos na Divida Ativa do Nignicfpfo 

13.9. As pen  
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13.10. As s 
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.; 
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privilegiado 

Cocos BA 11 	3e2018 

MUNICIPICt U COCOS-BA 
C/42J; 14.222.o12/0051 -75  

• CONTRATANTE 

ZAIMUNDO MOURA DA TRINDADE ME 
C.NpJ: 07.352,902/0001;36 	• 

. 	 _ 	. 
,soa aplicar-se-ão as disposições constantes da tel. 	- 
Municipal p.°  00412014 dalei.n.°- 8_078/1690 j'Cãdigo ,de, 

clà Lei CortiPlernentar n.6.123/2006; e subsidiariamente da 
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Rua PresidenteJuscelinc 
CNPJ 	14222.01.2/00C 

edição ncohtr 
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-Tejeforte: (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia 

MUNICIPIO DE  COCOS  gigs%  
<0\ 

C;', • 

• 'et! Ce/341  \  
DESPACHO DO PREFEITO 

- LiCaffSS-0 (OM 1,1.1.0451?-. " 

Pelo presente, solicito infounação do Setor Contitbil acerca da existência de 
disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa solicitada, na hipótese de eventual 
celebração de contrato no valor de R$ 136.964,45 (cento• e trinta e seis mil, novecentos e 
sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). 

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

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 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS cocos GOVERNO MUNICIPAL 
N405,0CIWKAMSWAV ' 

Cocos - Bahia, 10 de julho de 2019. 

• -----• cc„ 
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$ 136.964,45 (cento e trinta e seis mil, 

novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco 

centavos), Com vigência até o dia 10 de outubro de 2019, 

informo a existência de previsão orçamentária, devendo a mesma 

correr a seguinte dotação: 

02.02.000 
04.122.015 
3.3.9.0.30 
00 - Fonte 
06.181.022 
3.3.9.0.30 
00 - Fonte 
13.392.029 

00 - Fonte 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
.2006 - Manutenção da Secretaria de Administração 
.00.00 Material de Consumo 

.2009 - Manutenção da Ordem Pública 

.00.00 - Material de Consumo 

.2019 - Comemoração de Festividades 

.00.00 - Material de consumo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
04.123.020.2011 - Manutenção da dontabilidado 
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  'UNDER  40% 

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 
NWKWCOM 

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 Maio Ambiente 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 

02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.9.0.30.00:00 - Material de Consume 
02 - Fonte 
10.301.032.2075  Gaeta°  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 
3.3.4.0.3000.00 - Material de Consumo 
00 -'Fonte 
08.244.040.2048 - Manutenção do Conselho Tutelar 
3.3.9.0.30.0Õ.00- Material de:Consumo 
00 - Fonte 
08.244.040.2070 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF 
3,3.9.0.30.00.00 - Material de Coniumo 
29 - Fonte 

Atenciosamente, 

-->  
Raimundo Ari 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 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

1;074;::a.Cil`IREONS,WLIGirk 

AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

0 Prefeito Municipal de Cocos, no uso de suas atribuiçêes 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  

JOSE  RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE-ME, inscrita no CNPJ sob o no 

07.352.902/0001-36, com sede na Rua Castro Alves, no 93, centro, Cocos-BA, 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 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 077-2018 
PREGÃO PRESENCIAL N°023.2018 

Maps  
GOVERNO  MIJNICIPAI 
210;::•11:$SC CCA,  

N°.‘e-CiSirt)  lc- 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028-2018 
CONTRATO N°207-2019  

TERMO 	DE 
CONTRATO 	 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE FAZEM ENTRE SI 0 
MUNICÍPIO DE COCOS - 
BAHIA EA EMPRESA  JOSE  
RAIMUNDO MOURA DA 
TRINDADE-ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no CNPJ 
sob o n.° 14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Sr. Marcelo de Souza Emerenciano, 
brasileiro, casado, portador do RG n.° 9127078-28 SSP BA e CPF n.° 021.272.047-35, residente e 
domiciliado na Rua Praça da Matriz, s/n, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa  JOSE  RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE-ME, inscrita 
no CNPJ sob o n°07.352.90210001-36, com sede na Rua Castro Alves, n°93, centro, Cocos-BA, neste 
ato representada pelo Sr. José Raimundo Moura da Trindade, portador da Cédula de Identidade n° 
649031 SSP-DF e  OFF  n°244.174.321-04, doravante denominada CONTRATADA tendo em vista o 
que consta no Processo Administrativo n° 077-2018, e o resultado final do Pregão Presencial n° 023-
2018, com fundamento na Lei n° 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o 
presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

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

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

2.1. 0 material deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 

Rua Presidente Juscelino, n°  its,  Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489-104! 
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MUNICÍPIO DE COCOS 
Estado da Bahia 

gOCERNO.uPicipSAI  
P.'..ÓCREISCC.».11.£4411.l4141  

. 	2 Apagador carpe1e  con  70 mm para  quad  ro verde 5 Und 2,60 13,00 

• 7 Balão n°09 grande ( cores estarnpadas )  pet  c/50 - 450  pt 	. . 	9,00 6300,00 

12 Bola de isopor 75-mm PTC cf25 unid 50 un 18,50 1.313,50 

13 Bola de isopor de 2.0 mm  pct.  com  100 unid. 50  pt  18,50 1.332,00 

14  Bo 	de lsopor de 3.5 mm  pct.  com  100 unid. 	. 45  pt  . 18,50 1.295,00 

16 Bola isopor grande div em  partite  200mm 50 un 7,70 1.332,10 

20 Brirracha para dinheiro (liga) pacote com 100 unid 25  pt  4,70 - 	380,70 

28  

Caneta esferográfica, cor preta, escrita fina,coipo em  plastic°  transparente, 
swdavado , ponta de tungstenio, corpo  corn  orificio para respiro, carga removivel, não . 
rosqueada , tampa conica venfilada e tampão superior de pressão ,  'rotator plastic° 	- 
entre a carga e o corpo da caneta, tamanho de aproximadamente 15 cm coni tampa, 
fabricação nacional , cabia  corn  50 unid. Embalagem  corn  dados de identifiração do 
produto e mama do fabricante 

50 

5
 47,80 - 11.47200 

lc  
- 

Caneta esferográfica, cor azul, preta ou vermelha escrita grossa ,capo em  plat  
transparente , ponta de latão e esfera de hingstenio reforçada „  ono  com orifkio 	-  
para  !ask°  , carga removivel, não rosqueada , tampa conica venfilada e  tam*  
superior de pressão, protetor plestico entre a carga e o corpo da canela, tamanho de 
aproximadamente 15 cm com tampa, fabricação nacional, caixa com 50 unld. 
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante 	. 

50 a 4740 12.039,60 

34 bartouna laminada 1509 49x59 cm, ares diversas  pet an  und 50  Pct  . 	28,00 2.800,00 

37  Clips  n° 1/0 med 90x29mm cx papelão cl 500 unidades 5 a 12,00 5.676,00 

38-  Clips  n° 2/0 10X31mm cx ci 100 unldades 50 cx 2,45 2.347,10 

39  Clips  n° 4/0 13X4Omm, cx  el  50 unidades 50 a 2,45 1.129,45 

61 Envelope pardo 34x45  o1250  un 1 a 120,00 120,00 

67 Fita dupla face larga 50 un 7,80 2.152,80 

91 Mama tekto fluorescente a base de água caixa com 12 • 25 a 20,00 1.260,00 

98  Palk)  de sole quanta fina(branca) pacOte com.1 50 -kg 37,90 6.518,80 

99  Pablo  de oola qUente grossa (branca) pacote com com 1 50 kg 37,90 5.457,50 

103 Papal cartão 48X66 cm axes diversas P7 020 un 20  pt  22,40 . 	21.481,60 

1,04 Papel crepom 48X200mm cores  avows  cx x/40 'um 50 a 33,80 1.690,00 

106 Papel de soda 48X60 cm cores diversas c/100 un 50  pt  19,90 - 995,00 

111 Papal  Kraft  madeira bobina de 1.00 mt largura 50 ri 150,00 7.500,00 

116 
Pasta AZ colorida cx c/25 plastificada  can  suporte de metal nas pontas, cartão maciço 
de  alts  qualidade 2,4mm espessura, forração interna e externa em  PVC  contoneira de 
proteção na parte 

50 a 575,00 28.750,00 

123 Pincel didnoosr grosso a com 12 50 cx 7,50 375,00 

124 Pincel hidr000r flno cx com 12 25 a • 4,20 105,00 

135 Tesoura coman em aço inox 8 polegadas 	• 20 -  Om  8,80 176,00 

137 - Tinta acrilica 'cores diversas 100 ml c.16 ifin • 25 a 34,00 850,00 

138 Tinta camurcyl cores arersas 25 um 4,50 112,50 

139 Tinta dimensional relevo metalica branco 23 um 3,90 89,70 

140 Tinta fosca  pars  camurcyl 100 ml c/6 25 cx 	. 34,00 850,00 

143 Tinta guiche em  pole  de 250 ml cx c/12 50 a 23,00 1.150,00 

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

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489-1041 
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MUNICÍPIO DE COCO 

Tinta para tecido cores diversas pote c/ 250 ml cx c,13 

TOTAL  

COCOS GOVERNO MUNICIPAI 

2.700,00 

136.964,45 

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

3.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

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

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

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

3.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, ás suas exoensas, no prazo máximo fixado no Termo de 
Referência, o produto com avariasou defeitos; 

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

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

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

3.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
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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 utilize* do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

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

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

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

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

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

4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

is„ 

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  corn  as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de 
Referenda. 

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, consummdo-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

5.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 
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53. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a 
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

6.1 0 valor do contrato 6 de R$ 136.964,45 (canto e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e 
quatro reals e quarenta e cinco centavos). 

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

7.1. 0 prazo de vigência do contrato será a partir da data da assinatura ate o dia 10 de outubro de 
2019, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 199;i. 

tQl:ziL 	—I 

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

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de 
R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias 'Reis, contados 
da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 
1993. 

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

8.2.1. 0 "atesto" fica condicionado á 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 6 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente ate que .a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-6 após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer  onus  para a CONTRATANTE. 

8.4. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta a regularidade do 
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cadastramento 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,  sera  efetuado a retenção tributaria prevista na legislação aplicável. 

8.5.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributada quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado a 
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 meta de Ordem Bancaria de Crédito, mediante dep6sito em 
conta-corrente, na agenda e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente. 

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

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

8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórias 
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 =IxNxVP 

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a formula: 

(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 
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9.1. Os pregos são fixos e irreajustáveis. 

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

02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04;122.015.2006— Manutenção da Secretaria de Administração 
3.3.9.0.30.00.00— Material de Consumo 
00— Fonte 
06.181.022.2009 — Manutenção da Ordem Pública 
3.3.9.0.30.00.00— Material de Consumo 
00 — Fonte 
13.392.029.2019 — Comemoração de Festividades 
3.3.9.0.30.00.00— Material de Consumo 
00 — Fonte 

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

02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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 Meio Ambiente 
3.3.9.0.30.00.00— Material de Consumo 
00 — Fonte 
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02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2032— Manutenção do  Fund°  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 

Aft•C* 
, 

02.07.000 — FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  PROMOÇÃO SOCIAL 
08.244.040.2047 — Manutenção do FMAS 
3.3.9.0.30.00.00— Material de Consumo 
00 — Fonte 
08.244.040.2048 — Manutenção do Conselho Tutelar 
3.3.9.0.30.00.00—Material de Consumo 
00 — Fonte 
08.244.040.2070 — Manutenção do Programa Bolsa Familia — IGDBF 
3.3.9.0.30.00.00— Material de Consumo 
29 — Fonte 

- 	- 	1  

11.1. A fiscalização do presente Contrato  sera  exercida por um representante da Administração, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará 
ciência à Administração. 

11.1.1. 0 representste da CONTRATANTE deverá ter a experiênda necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, 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  
agents  e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n°8.666, de 1993. 

11.3. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à 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 
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122. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários,  at  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 cantata*: 

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

13.1.2. apresenta documentação falsa; 

13.1.3. comportar-se de modo inidõneo; 

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 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, As seguintes sanções: 

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

b. multa: 

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

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

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

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos  determinants  da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

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

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

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

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

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

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à. Administração, 
observado o principio da proporcionalidade. 

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do MUNICÍPIO DE COCOS, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do MUNICIPIO 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. 
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• 13.8. As• penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO MUNICIPAL DE 
FORNECEDORES. 

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

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamenta adotar providências acauteladoras, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 
dificil 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 contrakiais, especificações, projetos ou prazos; 

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetose 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 prévia comunicação 6 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 regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

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

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

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

JQ't 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCO 
aros 
GOVERNO MUNICIPAI 

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  maxima  autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo 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 pública, grave perturbação da ordem 
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas, ate que seja normalizada a situação; 

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

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

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

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

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

15.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

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

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

15.5.1. devolução da garaltia; 

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

15.6. A rescisão por descumprimenb das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 
contratual, para ressarcimenb 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 à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

15.7. 0 termo de rescisão devera indicar, conforme o caso: 

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

15.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.7,3. Indenizações e multas. 

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, Lei Complementar n° 123, de 2006, e 
subsidiariamente a 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. 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489-1041  
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17.1. Incumbira CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa 
Oficial, até o quinto dia Mil do alas seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 
(vinte) dias daquela data. 

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

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

Cocos-BA, 10 de julho de 2019. 

rer "Atx 111/4-LX 	C>Q94.).{  

RAIMUNDO MOURA DA TRINDADE-ME 
CNPJ: 07.352.90210001-36 

CONTRATADA 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCO  
CMOs  
GOVERNO  MUNICIPAL  

EXTRATO DE CONTRATO N° 207-2019 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 - CONTRATANTE: Municipio de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADA: Jose Raimundo Moura da Trindade-ME - CNPJ: 07.352.902/0001-36 - OBJETO: 
Aquisição de materiais de expediente, visando atender as necessidades do MUNICÍPIO DE COCOS, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia e no Edital e seus Anexos - VALOR GLOBAL: R$ 
136.964,45 (cento e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) - VIGÊNCIA: 10 de 
julho de 2019 a 10 de outubro de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO - 04.122.0152006 — Manutenção da Secretaria de AdrninistraAo - 3.39.0.30.00.00 — Material de Consumo - 00 — 
Fonte -06.181.0222009 — Manutenção da Ordem Pública - 3.3.9.030.00.00 — Material de Consumo - 00 — Rate - 13392.0292019 — 
Comemoração de Festividades - 3.3.9.030.00.00 — Material de Consumo - 00 — Fonte - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 
04.123.0202011 — Manutenção da Contabilidade - 3.3.9.030.00.00 — Material de Consumo - 00 — Fonte - 02.04.000 — SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -12361.0422016 — Manutenção do FUNDEB 40% - 3.3.9.0.30.00.00— Material de Consumo - 19 - FonW 
12.361.0422017 — Manutenção do Ensino Básico -33903000 00—Material de Consumo -01 —Fonte - 12.361.0422023 —Manutenção do 
Ensino Fundamental — QSE -33.9.0.30.00.00— Material de Consumo -04— Fonte - 08.08.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA - 20.122.0452058 — Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura. 3.3.9.0.30.00.00 —Material de  Constant)  - 00 —  
Forge  -02.09.000— SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -04.1210502062 —Manutenção da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente - 3.19.030.00.00—Material de Consumo - 00 —Fonte - 02.05.000 —FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10301.0302032 
— Manutenção do Fundo Municipal de  Sande  -3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo - 02 — Fonte -10301.0322076 — 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.  
PROMOCAO SOCIAL - 08.244.0402047 — Manutenção do FMAS - 3.3.9.030.00.00 — Material de Consumo - 00 — Fonte - 
08244.0402048 — Manutenção do Conselho Illtelar - 3.3.9.0.30.00.03 —Material de Consumo - 00 —Fonte - 08244.0402070 — Manutençao 
do Programa  Boise  Farnflia —IGDBF -3.3.9.030.00.00 --Material de Consumo - 29 —Fonte— LOCAL E DATA: Cocos-Ba, 10 de julho de 
2019 —Marcelo de Souza Emerenciano — Prefeito Municipal. 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRA1'0 N" 207-2019 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n" 8.666/93 - CONTRATANTE: Município  dc  Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADA: Jose Raimundo Moura da Trirdade-ME - CNPJ: 07.352.902/0001-36 - OBJETO: 
Aquisição de materiais de expediente, visando atender as necessidades do MUNICÍPIO IDE COCOS, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia e no Edital e seus Anexos - VALOR GLOBAL: R$ 
136.964,45 (cento e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco 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- 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  dc  Consumo - 00 - Fonte - 13.392.029.2019 - 
Comemoração de Festividades - 3390 30.00.00 - Material de Consumo - 00 - Fonte - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 
04.123.020.2011 - Manutenção da Contabilidade - 3.3.9.030.00.00 -Material de Consumo - 00 - Fonte - 02.04.000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 12.361.042.2016 -Manuterwrio do FUNDEB 40% - 3.3.9.0.30.00.00--Material de Consumo - 19- Fonte 
12.361.042.2017 - Manua:210o do Ensino F3a.sico - 33.9.0.30.00.00 - Material de Consumo - 01 - Fonte - 12.361.042.2023 -Manuta4o 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 Consume - 00 - 
Fonte - 02.09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 04.122.050.2062 - Manutenção da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente - 3.3.9.0.30.00.00-Material de Consumo - 00 -  Fame  - 02.05000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0302032 
-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 EMAS - 33.9.0.30.00.00 - Material de Consumo - 00 - Fonte - 
08.244.040.2048- Manutenção do Conselho Tutelar - 3.3.9.0.30.00.00 -Material de Consumo - 00 - Fonte - 08.244.040.2070- Manutenção 
do Programa Bolsa Familia - IGDBF - 3.3.9.0.30.00.00- Material de Consume,- 29 -  Dante-  LOCAL E DATA: Cocos-Ba, 10 de julho de 
2019 -Marcelo de Souza Emerenciano - Prefeito Municipal. 
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CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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