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Cocos-BA, 07 de junho de 2019. 

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

REF.:  Solicitação de celebração de Contrato. 

Senhor Prefeito, 

Inicialmente cumpre reiterar que, para atender as necessidades do Município 
de Cocos-BA foi necessária a deflagração de Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Presencial n° 019-2018, objetivando o registro de preços para eventual 
aquisição de materiais de construção e ferramentas visando atender as necessidades 
do Município de Cocos - Bahia. 

Em 07 de junho de 2018, o Município de Cocos-Bahia firmou a Ata de Registro 
de Pregos n° 024-2018 com a empresa  GSA  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-
EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 08.628.486/0001-19, com sede na Rua Anizio Veiga, 
n° 430, Vila Sorriso, Cocos-BA, neste ato representada pelo Sr. Samuel Faria Manoel, 
portador da Cédula de Identidade n° 47938857-X SSP-SP e CPF n° 388.439.618-88, 
com vigência de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. 

No entanto, considerando que o termo final da ata de registro de preços é o dia 
07 de junho de 2019, considerando que existe saldo do valor registrado e 
considerando ainda que não foi deflagrado um novo processo licitatório, torna-se 
imprescindível a celebração de um contrato com vigência até o dia 31 de dezembro 
de 2019, para que a Administração Pública não sofra prejuízos no exercício de suas 
atividades. 

Desta forma, visando a continuidade da prestação dos serviços essenciais as 
atividades da Administração Pública, cuja eficiência e aprovação são cristalinas, além 
do que compatível com as ofertas de mercado, venho requer a V.Exa, autorização 
para celebrar o contrato no valor de R$ 347.825,56 (trezentos e quarenta e sete mil, 
oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), com vigência até o dia 
31 de dezembro de 2019, conforme quantitativo enviado em anexo, consubstanciado 
razão de interesse público relevante. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Na oportunidade, integram esta requisição: 1) Cópia da Ata de Registro de 
Preços; 2) Planilha com demonstrativo de saldo financeiro atual; 3) Certidões da 
Contratada. 

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

Pa o Eduardo 	rath 
Secretar. Munici 	de Administração 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: G. S. A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 
CNPJ: 08.628.486/0001-19 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da Unido (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 
tódos 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 alineas 'a' a 'd' 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://wwvv.pgfn.gov.br>. 

Cecticlão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 17:15:27 do dia 04/02/2019 <hora e data de Brasília>. 
Valida ate 03/08/2019. 
Gódigo. de controle da certidão: 8C7D.23BD.2F88.E01E 
qUalquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta . • - 	.• 
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RAZÃO SOCIAL 

G. S. A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP 

CNPJ 

08.628.486/0001-19 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

073.197.141 

• GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
	

Emissão: 17/04/2019 08:15 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(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°: 20191019693 

• 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

..Emitida em 17/04/2019, 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 
FAZENDÁRIAS 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. 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(8) Diretor (a) da Divisão Divida Ativa, datada em 
06/06/2019, sob processo de n° 479/2019 

Certifico que a empresa com domicílio fiscal sito à RUA ANISIO VEIGA, n°430, CO NSTRUBELA, VILA SORRISO, 
inscrita neste município sob n° 55600140, CPF/CNPJ:08.628.486/0001-19 e natureza , consta arrolado em nome de (a) 
: G.S.A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. , e não possui até a presente data qualquer débito levantado junt o ao 
erário. 

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

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

As certidOe's fornecidas no excluem o direito da Paz,tnda Pública NI unicipal cobrar, em qualquer tempo, os debitos que venham a ser posteriormente 
apurados pelá autoridade administrativa competente. 

• 



CAIXA ECONÓMiCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	08.628.486/0001-19 

Razão Social:G S A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

Endereço: 	R ANISIO VEIGA / 430 / VILA SORRISO 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:02/06/2019 a 01/07/2019  

Certificação Número: 2019060202212845690490 

Informação obtida em 06/06/2019 15:29:46 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 	 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
:7USTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

ll'orne: G. S. A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 08.628.486/0001-19 

Certidão n°: 167214569/2019 
Expedição: 04/02/2019, as 17:12:56 
Validade: 02/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de.  sua expedição. 

• Certifica-se que G. S. A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS), inScrito(a) no CNPJ sob o n° 

08.628.486/0001-19, NO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certida.o emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 

:Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
.na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

, Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a..todos os seus estaoelecimentos, agências ou filiais. 

.A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

• INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à 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 cpncernente aos 
,recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
ë'molumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

.-• cLsL.ju.r 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°024-2018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.° 019-2018 
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 061-2018 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

$..s.i1ftatura 
„(41  

Aos 07 dias do mês de junho de 2018, o MUNICiP10 DE COCOS, Estado da Bahia, por intermédio do 
Municipio de Cocos, com sede na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 
47.680-000, inscrito no  CNN  sob o n.° 14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de 
Souza Emerenciano, brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade n.° 9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 
021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-BA, legalmente investido e no exercício pleno 

41) 	do mandato de Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE. 

Nos termos da Lei n.2  10.520/2002, da Lei n.2  8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor; Decreto Municipal n.9  004/2014 e Lei Municipal  it  496/2007; aplicando-se, 

subsidiariamente, Decreto  it  7.892/2013 alterado pelo Decreto n2  8.250/2014 a Lei n.2  8.666/1993, 

e as demais normas legais correlatas; 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de 
Pregos n.° 019-2018, homologado pelo Prefeito Municipal em 05 de junho de 2018; 

• 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição dos itens/lotes a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo 
sido, os referidos pregos, oferecidos pela empresa  GSA  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita 
no  CNN  sob o n.° 08.628.486/0001-19, com sede na Rua Anisio Veiga, n° 430, Vila Sorriso, CEP: 47.680-000, 
no Municipio de Cocos-BA, neste ato representada pelo Sr. Samuel Faria Manoel, portador da Cédula de 
Identidade n.° 47938857-X SSP-SP e CPF n.° 388.439.618-88, cuja proposta foi classificada em 10  lugar no 
certame. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 objeto desta Ata 6 a Contratação de empresa para registro de pregos para futuros e eventuais 
fornecimentos de Material de Construção e ferramentas visando atender as necessidades do Município de 
Cocos, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

LOTE 01 - MATERIAIS H DRAULICOS E OUTROS 

Item Especifica0o Quant. Unid. Unitário R$ Total 	R$ 

1 Adesivo para tubo pvc de 17g 300 unid R$ 0,77 R$ 300,30 

2 Adesivo para tubo pvc de 175g 520 unid R$ 5,51 R$ 2.865,20 

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

3 Adesivo para tubo pvc de 75g 390 unid R$ 1,86 RI 725,40 

4 Adesivo para tubo pvc de 8509 195 unid R$ 16,13 R$ 3.145,35 

5 Anel de vedação, borracha, dimensão 100mm 260 unid R$ 0,68 R$ 176,80 

6 Anel de vedação, borracha, dimensão 40mm 260 unid RI 0,44 
_ 

R$ 114,40 

7 Anel de vedação, borracha, dimensão 50mm 260 unid RI 0,51 R$ 132,60 

8 Anel de vedação, borracha, dimensão 75mm 260 unid R$ 0,57 R$ 148,20 

9 Bola de 1/2 para caixa d'água 260 unid R$ 3,75 R$ 975,00 

10 Caixa de descarga para vaso sanitário 260 unid R$ 20,12 
, 

RI 5.231,20 

11 Engate de 50cm para esgoto, bitola de 1/2", confeccionada em  PVC.  195 unid R$ 1,86 R$ 362,70 

12 Engate de 60cm para esgoto, bitola de 1/2", confeccionada em  PVC.  195 unid R$ 1,90 RI 370,50 

13 Espudo para ligação vaso sanitário, bitola de 40. 195 unid R$ 0,96 R$ 187,20 

14 Fita veda-rosca em rolo com 10m 260 unid R$ 0,79 R$ 205,40 

15 Fita veda-rosca em rolo com 25m 260 unid R$ 1,45 R$ 377,00 

16  Flange  de 20 mm ou 1/2", em  PVC  260 unid R$ 3,55 R$ 923,00 

17  Flange  de 25 mm ou 3/4", em  PVC  195 unid RI 4,56 R$ 889,20 

18  Flange  de 32 mm ou 1", em  PVC  130 unid R$ 8,07 R$ 1.049,10 

19  Flange  de 50 mm ou 1.1/2, em  PVC  15 unid RI 8,96 R$ 1.747,20 

20 Mangote garganta 75mm 195 m RI 26,62 RI 5.190,90 

21 Manguelra cristal de 1/2" x 2,00mm 2600 m R$ 1,85 R$ 4.810,00 

22 Mangueira cristal de 25mm x 2,00mm 2600 m R$ 2,51 R$ 6.526,00 

23 Mecanismo de entrada para caixa acoplada, bitola 1/2. 65 unid R$ 30,89 R$ 2.007,85 

24 Mecanismo de saida para caixa acoplada, bitola 2.1/2. 65 unid R$ 19,81 R$ 1.287,65 

25 Registro de 20mm em  PVC  390 unid R$2,85 R$ 1.111,50 

26 Registro de 25mm em  PVC  260 unld RI 3,80 R$ 988,00 

27 Registro de 50mm em  PVC  260 unid RI 9,02 R$ 2.345,20 

28 Registro de 75mm  PVC  78 unid R$ 56,93 R$ 4.440,54 

29 Reglstro de esfera soldável 32mm 104 unid RI 7,12 R$ 740,48 

30 Registro de esfera soldável 60mm 156 unid RI 23,73 RI 3.701,88 

31 Sifão sanfonado plástico, universal, cor branca 390 unid R$ 3.31 RI 1.290,90 

32  Silicone  em tubo com 250m1 104 unid R$8,35 R$868,40 

33 Tomeira em inox giratória pia C-50 130 unld RI 33,22 R$ 4.318,60 

34 Torneira em plástico para lavatório 130 unid R$ 6,26 R$ 813,80 

35 Torneira lnox para lavatório 1193 156 unid R$ 18,98 R$ 2.960,88 

36 Torneira inox para pia, fixação na parede. 104 unid R$ 25,69 R$ 2.671,76 

37 Tomelra plástica para pia, cor preta, popular, 15cm 104 unid R$ 4,68 R$ 486,72 

ua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
NPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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38 Torneira preta para jardim, plastico, tamanho 20cm. 390 unld 
, 
	R$ 1,83 R$ 713,70 

39 Torneira  PVC  para tanque, bitola 1/2", cor branca, 15cm. 104 unid R$ 2,54 R$ 264,16 

40 Tuba extensivo duplo branco, para lavatório, pores em polipropileno 
91 unid R$ 8,32 R$ 757,12 

41 
Tubo extensivo simples, branco, para lavatório, porca em 
poiipropileno 7/8'. 260 unid R$ 3,27 R$ 860,20 

42 Válvula de reten0o de 1/2", confeccionado em  PVC,  horizontal,  LL,  
com portinhola. 

78 unid R$ 11,86 R$ 925,08 
_ 

43 Válvula para lavatório 7/8", plástico, branca,  curia,  com tampa, 260 unid R$ 1,03 R$ 267,80 

44 Válvula para pla, 3.1/2" polegada, tipo curta, metal e plástico 
cromado, aoó inox e ABS. 

78 unld R$ 6,86 R$ 535,08 

Total R$ 	 70.799,95 

LOTE 03- CAIXAS D'ÁGUA 
, 

Item • Especlficacáo Quant. Unld. Unitário R$ Total R$ 

1 Caixa d'água  PVC  (1.000 litros), com tampa. 50 unid R$ 126,37 R$ 	 6.318,50 

2 Caixa d'água  PVC  (2.000 litros), com tampa. 30 unid R$ 283,89 R$ 	 8.516,70 

3 Caixa d'água  PVC  (5.000 litros), com tampa. 20 unid R$ 936,83 R$ 	 18.736,60 

4 Caixa d'agua  PVC  (500 litros), com tampa. 20 unid R$ 75,83 R$ 	 1.516,60 

5 Caixa d'agua de (10.000 litros) de fibra de vidro, com tampa. 20 unid R$ 1.703,34 R$ 	 34.066,80 

6 Caixa d'agua de (20.000 litros) de fibra de vidro, com tampa. 20 unid R$ 4.542,24 R$ 	 90.844,80 

Total R$ 	160.000,00 

LOTE 08. PARAFUSOS, PREGOS E OUTROS 
, 

Item Especificacao Quant. Unid. Unitário R$ Total R$ 

1 Abragadeira de  go  para cordoalha de 3/8 130 unid R$ 1,16 R$ 	 150,80 

2 Arrebite n.° 4/12 em calxa com 200 unld. 39 cx R$7,88 R$ 	 307,32 

3 Arrebite n.° 4.8/18 em caixa  corn  200 unld. 39 cx R$ 13,14 R$ 	 512,46 

3 Arrebite n.° 6.2/30 em caixa  corn  200 unid. 39 cx R$ 34,15 R$ 	 1.331,85 

5 Arruelas para parafusos 1/2 1040 unld R$0,11 R$ 	 114,40 

4 Arruelas para parafusos 3/8 1040 unid R$ 0,09 R$ 	 93,60 

7 Arruelas para parafusos 5/8 
, 

1040 unld R$ 0,14 R$ 	 145,60 

5 Broca para mouráo 30cm x 1/2  39 unid R$ 38,42 R$ 	 1.498,38 

9 Bucha de  parade  n.° 10 com anal 1040 unid R$ 0,09 R$ 	 93,60 

10 Bucha de  parade  n.° 8 com anel 1040 unid R$ 0,05 R$ 	 52,00 

11 Bucha de  parade  S10 com parafuso 780 unid R$0,31 R$ 	 241,80 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3439.1041 
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12 Bucha de  parade  86 com parafuso 760 unid R$ 0,13 R$ 101,40 i 

13 Bucha de parede S8 com parafuso 1040 unid R$ 0,43 R$ 447,20 

14 Gancho com bucha n.° 8 390 unid R$ 0,34 R$ 132,60 

15 Parafuso esticacior para cordoalha 3/8 x 30 390 unid R$ 3,28 R$ 1.279,20 

16 Parafuso francês com porca 1/2x3" 195 unid R$0,93 R$ 181,35 

17 
I. 

Parafuso francês com porca 1/2x5" 195 unld R$ 1,35 R$ 263,25 

18 Parafuso francês com porca 1/2x6" 195 unid R$ 1,54 R$ 300,30 

19 Parafuso francês com porca 112x8" 195 unid R$ 2,15 R$ 419,25 ' 

20 Parafuso francês com porca 1/4x1" 195 unid R$0,15 R$ 29,25 

21 Parafuso francês  corn  porca 1/4x2" 135 unid R$ 0,19 R$ 37,05 

22 Parafuso francês com porca 1/4x3" 195 unid R$ 0,25 R$ 48,75 

23 Parafuso francês com porca 1/4x4" 195 unid R$ 0,30 R$ 58,50 

24 Parafuso francês com porca 114x5" 195 unid R$ 0,35 R$ 68,25 

25 Parafuso francês com porca 3/8x6" 260
4 
 unid R$ 0,81 R$ 210,60 

26 Parafuso francês com porca 3/8x7" 260 unid R$ 0,99 R$ 257,40 

27 Parafuso francês 	corn  porca 3/8x8" 
: 

195 unid R$ 1,18 R$ 230,10 

28 Parafuso francês com porca 3/8x9" 195 unid R$ 1,90 R$ 370,50 

29 Parafuso frances  corn  porca 5/16x1" 120 unid R$0,23 R$ 29,90 

30 Parafuso francês  corn  porca 5/16x2" 130 unid R$ 0,28 R$ 36,40 

31 Parafuso francês  corn  porca 5/16x3" 130 unid R$ 0,36 R$ 46,80 

32 Parafuso francês com porca 5/16x7" 195 unid R$ 0,77 R$ 150,15 

33 Parafuso francês com porca 5/16x8" 195 unid R$ 0,85 R$ 165,75 

34 Parafuso para vaso sanitário n.° 08 195 unid R$ 0,53 R$ 103,35 

35 Parafuso pare vaso sanitário n.° 10 195 unid R$ 1,01 R$ 196,95 

36 Parafuso sextavado 5/16 x 50mm 195 unld R$ 0,29 R$ 56,55 

37 Prego 15/15 52 kg R$4,65 R$ 241,80 

38 Prego 17/21 52 kg R$ 4,29 R$ 223,08 

39 Prego 17/27 52 kg R$ 4,28 R$ 222,56 

40 Prego 18/30 52 kg R$ 4,23 R$ 219,96 ' 

41 Prego 19/36 52 kg R$4,23 R$ 219,96 

Total R$ 10.889,97 

LOTE 09. ESQUADRIAS, TANQUES, PIAS, VASOS SANITÁRIOS E OUTROS 

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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Item Especificaçâo . Quant  Lind,  Unitário R$ Total R$ 

1 Argamassa acondicionada em embalagem plastica com 20 kg 780  pct  R$ 5,68 R$ 	 4.430,40 

2  
:

", Boise  de ligaçâo para vaso sanitário, 1.1/2 	confeccionada  am  
plástico. 78 unid R$ 4,04 R$ 	 315,12 

3 Chuveiro frio, com braço em plástico bitola de 1/2 com 40cm, 
diâmetro de 10cm, em plástico, pequeno. 78 unid R$ 3,07 R$ 	 239,46 

4 Chuveiro quanta, três temperaturas 110 volts, material do chuveiro  ern  
plástico, braço  ern  alumínio bitola de 1/2 com tamanho 40cm. 78 unid R$ 30,70 R$ 	 2.394,60 

5 Janela veneziana com grade medindo 1m x 1,2m, chapa 22, requadro 
14cm, pintura fosfatizada. 65 unid 

i 

R$ 122,79 R$ 	 7.981,35 

6 Janela veneziana com grade, 1m x  lm,  chapa 22, requadro 14cm, 
pintura fosfatizada.  65 unid R$ 122,79 R$ 	 7.981,35 

7 Kit  banheiro em porcelana com: vaso sanitário acoplado, lavatório 
com coluna, cor branca.  

26 unid R$ 330,58 R$ 	 8.595,08 

8 Kit  banheiro em porcelana com: vaso sanitário branco comum 
popular, lavatório com coluna, cor branca.  

52 unid R$ 173,16 R$ 	 9.004,32 

9 
Kit  para banheiro, contendo porta papal toalha interfolhas, porta papal 
higiênico, porta sabonete liquido com trava para fechar 
confeccclonado em acrilico na cor branca.  

52  kit  R$ 29,91 R$ 	 1.555,32 

10 

Kit  universal para vaso sanitário acoplado, com dois botões de 
acionamento (meia descarga e descarga completa), entrada: rosca de 
1/2', sistema telescópico para regularem de altura até 27cm; salda: 
rosca de 2.1/2, extravasar com altura ajustável ate 33cm, vedante 
em  silicone.  

26 unid 1 	R$ 81,86 R$ 	 2.128,36 

11 Pia de fibra, com uma cuba, 1,20m x 0,50m 26 unid R$ 56,92 R$ 	 1.479,92 

12 Pia de inox, com duas cubas, 1,60m x 0,50m 26 unid R$ 153,48 R$ 	 3.990,48 

13 Pia de inox, com duas cubas, 1,80m x 0,50m 26 unid R$ 267,62 R$ 	 6.958,12 

14 Pia de inox, com uma cuba, 1,20m x 0,50m 39 unid R$ 114,14 R$ 	 4,451,46 

15 Piso cerâmico  PEI  5, liso, tipo esmaltado, tamanho 45cm x 45cm, 
para ambiente interno com alto trafego de pessoas. 3900  in'  R$ 11,41 R$ 	 44.499,00 

16 Piso cerâmico  PEI  5, liso, tipo esmaltado, tamanho 50cm x 50cm, 
para ambiente interno com alto trafego de pessoas. 3900 rnz R$ 11,41 R$ 	 44.499,00 

17 Porta veneziana 2,10m x 0,80m, confeccionado em chapa 22: 
requadro 14cm, pintura fosfatizada. 

130 unid R$ 130,97 R$ 	 17.026,10 

18 Rejunte em pacote com 1kg 130 unid R$ 2,74 R$ 	 356,20 

19 Tanque de fibra, tamanho 1,20 x 0,50m, com dois lavatórios. 52 unid R$ 73,66 R$ 	 3.830,32 

20 Tanque de fibra, tamanho 1,60 x 0,50m, com três lavatórios. 52 unid R$ 81,87 R$ 	 4.257,24 

21 Tanque de fibra, tamanho 1,80 x 0,50m, com três lavatórios, 52 unld R$ 122,78 R$ 	 6.384,56 

22 Xadrez, pigmento em pó, em pacote com 500gr, cores diversas. 104 unid R$ 7,80 R$ 	 811,20 

Total - Pesquisa de Preços R$ R$ 	183.168,96 

LOTE 13 - EQUIPAMENTOS 

Item Especificaçâo Quant Unid. Unitário R$ Total R$ 

1 Bota de borracha na cor preta cano longo, com forro, numeraçâo: 37 
ao 44, solado com desenhos, 100 par R$ 23,16 R$ 	 2.316,00 
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Bota para eletricista confeccionada em couro curtido ao cromo, com 
solado de borracha, elástico lateral, palmilha de montagem em couro, 
solado de poliuretano bidensidade, sem bico de aço, numeração: 37 
ao 44, solado com desenhos. 

80 par R$ 34,85 R$ 	 2.788,00 

3 
Botina, confeccionada em couro, solado de borracha tipo pneu, toda 
costurada, numeração; 37 ao 44. 

30 par R$ 31,60 R$ 	 948,00 

4 
Luva de raspa cano curto, confeccionada em raspa, tira de reforço 
externo em raspa  antra  os dedos polegar e indicador, costura de 

. 

100 par R$ 8,22 R$ 	 822,00 
reforço na palma; face palmar dos dedos; com punho 7 cm. 

5 
Luva de raspa cano longo, confeccionada em raspa, tira de reforço 
externo em raspa  antra  os dedos polegar e indicador; costura de 
reforço na palma; face palmar dos dedos; com punho 20cm. 

100 par R$ 9,90 R$ 	 990,00 

6 

Luva de vaquetas de borracha, tamanho G, com punho de 20cm, 
confeccionada em vaqueta na palma, dedos e dorso; tira de reforço 
externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, dorso com 
elástico para ajuste. 

50 par R$ 17,82 R$ 	 891,00 

7 

Mascara para poeira descartável, respirador descartável, tipo 
semifacial filtrante, modelo dobrável,  corn  solda eletrânica em todo 
perimetro, confeccionada com manta sintética com tratamento 
eletrostático, para particulas P1, com elásticos para fixação e ajuste tt 
cabeça do usuário; aplicações: Proteção das vias respiratortas do 
usuário contra poeiras e névoas, classe PFF1; cor azul. 

200 unid 

-  

R$ 1,70 R$ 	 340,00 

8 ()cubs  de proteção, com elástico para fixação na atrás da cabeça, 
ampla visão, com lente incolor, material plástico resistente. 

100 unid R$ 8,06 R$ 	 806,00 

9 
Carrinho-de-mão completo em aço galvanizado,  corn  pneu e câmara 
3,25mm x 8, caçamba com capacidade para 60 litros, braço metálico, 
chapa  minima  da caçamba 24 = 0,60mm. 

30 unid. R$ 82,38 R$ 	 2.471,40 

10 
Cortador de piso de 75 cm, riscadeira, fabricado em aço carbono e 
tungsténio, com cortes perfeitos; guias de aço cromado; barra de 
encosto graduada; preciso em cortes retos e em ângulos. 

10 unid. R$ 108,12 R$ 	 1.081,20 

11 
Furadeira de impacto, profissional, 600 watts, mandril de 112, botão 
de trava, com empunhadeira auxiliar, com chave de mandril, com 
limitador de furo, voltagem 110volts. 

10 unid. R$ 212,12 R$ 	 2.121,20 

12 

Serra mármore, potência  minima  de 1.400 watts, voltagem 110volts,  
corn  corte em ângulo ate 450  graus e diâmetro do disco até 125mm - 
6", rotações por minuto minimo 11.500rprn; dimensões aproximadas 
23,8cm x 21,1cm x 16,9crn, acompanha chave  alien.  

10 unid. R$ 197,72 R$ 	 1.977,20 

Total R$ 	 17.552,00 

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

• 

• 
AU GUND S ÓRGAOS pARTIC1PANTES 

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

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal de Administração; 

2.2.2. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

2.2.3. Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
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2.2.4. Secretaria Municipal de Educação; 

2.2.5. Fundo Municipal de Saúde; 

2.2.6. Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

2.2.7. Secretaria Municipal de Agricultura; 

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

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

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

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

2.4. Todo árgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação 
atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme artigo 70  do Decreto Municipal 
n.° 004/2014. 

• 	3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

4. CLAusyLA QUARTA DA-ALTERAÇÃO DA ATokDE REGISTRO DEF'REÇOS 

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

4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o orgão gerenciador deverá: 
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411. Convocar o fornecedor visando 6 negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 

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

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

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

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

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

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

4.5. Havendo qualquer alteração, o orgao gerenciador encaminhará copia atualizada da Ata de Registro de 
Preços aos órgãos participantes, se houver, 

5. CLÁUSULA QUINTA - b0.  CANCELAMENTO DO REGISTRO 

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

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

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

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

5.1.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

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

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

5.2.1. por razão de interesse público; ou 
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5.2.2. a pedido do fornecedor 

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

6. CLAUSULA SEXTA— DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQPIVALENTE 

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

1111 	6.1.1. 0 órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante 
realização de pesquisa de mercado prévia à contratação. 

6.2. 0 árg5o convocará a fornecedora com prego registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o 
Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no 
Edital e na Ata de Registro de Pregos. 

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

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

• 

	

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

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

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

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

6.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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6.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização  sera  exercida por um representante da Contratante, 
ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

7. giAti*LAIttiMA 	VIGÊNCIA DA CONTRATAÇA0 

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

• 7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes á 
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a 
pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.°39, de 13/12/2011, 

8. CLAPSI4L.A:QtrAVA ;. DQ plzEpq 

8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

8.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas ás 
disposições contidas no  art.  65 da Lei n°  8,666/93, Decreto Municipal n.° 004/2014, e subsidiariamente no 
Decreto n° 7.892, de 2013 

9. poWsubN14.0.N....0.0*10400:$.:.okço.NTRATAN.T.t.*•:DkO,ONfikATOA 

9.1. A Contratada obriga-se a: 

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

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

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

9.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990); 
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9.2.2.1. 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, As suas expensas, no prazo máximo fixado no 
Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos; 

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

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

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

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

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

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

9.3. A Contratante obriga-se a: 

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

9.3.2. 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; 

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

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

9.3.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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9.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados a execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos OU 

subordinados. 

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

10. CLAUSULA DÉCIMA DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

10.1. Os bens serão recebidos: 

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

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

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

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

10.3. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) poderá ser confiado a 
uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

O 	11. CLAUSULA ptcima PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

11.1. 0 prazo para pagamento  sera  de ate 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do inicio do mês 
subseqüente ao vencido, após a devida conferência e liberação do orgão solicitante e/ou fiscalizador. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) poderá ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  50, §3° da Lei n.° 8.666/1993. 

11.2. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada. 

11.2.1. 0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
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11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que 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  emus  para a Contratante. 

11.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta Certificado de Registro Cadastral -  CRC  e, se 
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, 
podendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

11.5. Quando do pagamento,  sera  efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei 
Complementar n.° 123/2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
pelo referido regime, em relação as suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 
declaração de que trata o artigo 60  da Instrução Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

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

11.7.  Sera  considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

11.8. A Contratante não se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

11.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos 
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, à 
taxa de 6% (seis por canto) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = 

 

Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento 
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VP  = Valor da Parcela em atraso 
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12.1. Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

12.1.1. 0 representante da Contratante devera ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do contrato. 

• 
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 
implica em  co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  
art,  70 da Lei n,° 8.666/1993. 

12.3. 0 representante da administração anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇOES E DAS SAt4ÕES'ADMINISTRATIVAS 

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

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

13.1.2. Apresentar documentação false; 

13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

13.1.5. Comportar-se de modo inidõneo; 

13.1.6. Cometer fraude fiscal: 

13.1.7. Fizer declaração falsa; 

13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

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

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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a. Multa de ate 10% (dez por canto) 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; 

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

13.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n.° 8.666/1993, da Lei n.° 10.520/2002, do 
Decreto Municipal n.° 004/2014, a Contratada que, no decorrer da contratação: 

• 	133.1. lnexecutar total ou parcialmente o contrato; 

13.3.2. Apresentar documentação falsa; 

13.3.3. Comportar-se de modo inidõneo; 

13.3.4. Cometer fraude fiscal; 

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

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

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

b. Multa: 

• b.1.  Moratoria  de até10% (dez por canto) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, ate o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2. Compensatória de ate 5% (cinco por canto) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa  moratoria,  
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

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

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal 
ou municipal, conforme Parecer n.°87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n.° 
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n.° 2.218/2011 e n.° 3.757/2011, da 18  Câmara do TCU. 
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d. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cocos e descredenciamento no  CRC  pelo 
prazo de ate cinco anos; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados; 

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

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

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

13.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

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

13.6. 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.°  8.666/1993. 

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

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

13.8.1. 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. 

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

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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Cocos-BA, 07 de junho de 2018. 

MUNI 'S-BA 
CNPJ: 1 22.012/0001-75 

O TRATANTE 

717 	,eag- 4 	A/u9C.  
GSA 	ERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 

CNPJ: 08.628.486/0001-19 
CONTRATADA 

MUNICÍPIO DE COC 
GOVERNO MUNICIPAL 

uAr 

14. CLAUSOLA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Sere anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

14.2. Integram está Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Presencial para 
Registro de Pregos n.° 019-2018 e a proposta da empresa. 

14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002 Decreto Municipal 
n.° 004/2014 da Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n.° 123/2006, 
e subsidiariamente da Lei n.° 8.666/1993 e alterações. 

14.4. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de Cocos - Bahia, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024-2018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.° 019-2018 
PROCESSO LICITATORIO N.° 061-2018 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 07 dias do mês de junho de 2018, o MUNICH:40 DE COCOS, Estado da Bahia, por 
intermédio do Município de Cocos, com sede na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, 
Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, inscrito no CNPJ sob o n.° 14.222.012/0001-75, 
neste ato representado pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, medico, 
portador da Cédula de identidade n.° 9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021.272.047-35, 
residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-BA, legalmente investido e no exercício 
pleno do mandato de Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE. 

Nos termos da Lei n.° 10.520/2002, da Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor; Decreto Municipal n.° 004/2014 e Lei Municipal n 496/2007; 
aplicando-se, subsidiariamente, Decreto n° 7.892/2013 alterado pelo Decreto n° 8.250/2014 
a Lei n.° 8.666/1993, e as demais normas legais correlates: 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial 
para Registro de Preços n.° 019-2018, homologado pelo Prefeito Municipal em 05 de junho 
de 2018; 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição dos itens/lotes 
a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer 
parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa  GSA  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n.° 08.628.486/0001-
19, com sede na Rua Anisio Veiga, n° 430, Vila Sorriso, CEP: 47.680-000, no Município de 
Cocos-BA, neste ato representada pelo Sr. Samuel Faria Manoel, portador da Cédula de 
Identidade n.° 47938857-X SSP-SP e CPF n.° 388.439.618-88, cuja proposta foi 
classificada em 10  lugar no certame. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 objeto desta Ata é a Contratação de empresa para registro de pregos para futuros 
e eventuais fornecimentos de Material de Construção e ferramentas visando atender as 
necessidades do Município de Cocos, conforme especificações do Termo de Referência 
e quantidades estabelecidas abaixo: 

	

I 	 1 
I 

	

1  Item I 	 EspecillcatAo 	 I ()tiara. 	Unici, 

I 	I 
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1 

2 

Adesivo paro lobo pvc do 17q 390  wild  RS 0,77 

RS 5,61 

R$ 300,30 

R$ 2.885,20 Adesivo pare tubo pvc do 175g 520  !Aid  

3 Adesivo pare  tube  pvc da 75g 390 unid R$ 1,86 R$ 725.40 

4 Adesivo  pars  Cubo pvc de 850g 19S  wild  RS 18,13 RS 3.145,35 

5 Anal de vedação,  borracha,  Wineries°  100inm 260 unid R$ 0.68 R$ 176,80 

6 Anel de vedação, horraena. dimonsbo 40mm 260 • 1.1111d R$ 0.4e RS 114,40 

7 Anal de voringsio, borracha. dIrnenstio 50mm 260  mid  R$ 0,51 R$ 132,60 

8 Ane; de vedação, borracha, dlmonsáo 75mm 260 unid R$ 0,57 R$ 148.20 

0  Buie  de 1/2 pare caixa d'águrs 200  wild  RS 3,75 R$ 975.00 

10 Caixa de descarga para 'isso sanitário 260 unid 
, 

R$ 20,12 
--, 

RS 5.231.20 

i 1  
' 

Engate de 50em para esgolo,  !Apia  de 1/2", 
confeccionada  ern PVC.  

195 unid RS 1,86 
---,--_—_ 

R$ 362.70 

12 Engate de 60cm para esgoto, bitola de 1/2", 
confaccionada  ern PVC.  

196  mid  RS 1,90 RS 370.50 

13 Espudo  pore  ligeotio vaso sanitário, bitola de 40. 195 unid RS 0.98 R$ 187,20 

14 Fita veda.roson em rolp  corn  10m 200 unid R$ 0,79 R$ 205.40 

15 Fite %recta-roses em rolo  corn  25nt 280 unid R$ 1,45 R$ 377.00 

16  Flange  de 20 mm ou 112, em  PVC  250 unid RS 3,55 RS 923,00 , 
1-- 

Flaiige de 25 rnnt ou 3/4', em  PVC  17 195 unkl RS 4.06 RS 8] 

18 Frange Av 32 mm ou I", em  PVC  
... 

130  until  RS 8,07 R$ 1.049,10 

19  Flange  de 50  aim  ou 1.1/2,  am PVC  19:.; unid RS 8,96 RS 1.747,20 

20 Mangote garganta 75rrim 195 m RS 28,62 R$ 5.190.80 
..... 

21 
— 

Mang:Iowa crk,tal 40112" x 2,00mm 2600 m R$ 1,86 RS 4.810.00 

RS 2,51 RS 6.526,00 22 Mangueira cristal de 25nuri x 2.00mm 2600 m 
I-- 

23 Mecanismo de entrada para caixa acuplaria, bitola 1/2. 65 unid RS 30.89 R$ 2.007.85 

24 Mecanismo de salda  pars cab*  acoplada, bitola 2.1/2. 65 unid RS 19,81 R$ 1.287,65 

25 Regisiro de 20mrn em  PVC  390  mid  RS 2,135 RS 1.111,50 

26 Regislro de 25rom em  PVC  260 unid RS 3,80 R$ 988.00 

27 Registro de 50rom  am PVC  260 unid RS 9,02 RS 2.345,20 

28 Registro de 75mrn  PVC  78  wild  RS 58.93 RS 4,440,54 

29 Registw do asfera soldeval 32mm 104 untd R$ 7,12 R$ 740,48 

30 IRogistro  du  «afore soldavol 60mm 156 unid RI 23,73 R$ 3,701,se ..—_ 
31 Sirao aankriadu  plastic°,  unlvert.al. sor  bunco  390  rink!  R5 3,31 RS 1.290,90 

32  Silicone  em tuba  corn  250m1 104 unid R$ 8,36 R$ 868,40 

33 'forneiro  am  inos giratória pia 0.60 150 unid RS 13,22 R$ 4.318.61) 

34 Tornalra  sot  plástico pare lavatório 130 untd RS 8,26 RS 813.130 

36 I Torneira inos para lavatório 1193 . 	168  mid  R5 18,98 RS 2.960,88 
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36 Torneira inox para pia.  !hilted°  na  parade, 	 104 unid RS 25,69 RS 2,671.76 

3? Torneira plástica para pia. cor preta, popular, 15crn 	 104  'mid  RS 4165 RS 486.72 

38 

39 

Torneira  prate  pare jaidlin. pleat:co, tamanho 20c:in, 390 

104 

unid 

unid 

RS 1.83
4_ 

 

RS 2,54 

RS 713.70 
----........... 

R$ 264.16 Torneira  PVC  pare  tongue,  bllola 1/2, cor bronco. 15cm. 

40 
Tubo extensivo duplo bronco, para lavatório. porca em 

 	polii.ir_cpr liana 718% 91 vnid RS 0,32 RS 757,12 
41 Tubo extensivo simples, bronco. para luvatório. porca em 

poli 	718". pleno 250 mid RS 3.27 R$ 85 0,20 

42 Válvula de retengSo de 112. confeccionado ern PVC, 
horinn1141, LL, com portintrola. 70 mid RS 11,86 R$ 925,08 

43 VáIvuls pars lavatório 7/3., pii3stico. branca, curta. com  
temps. 260 unid RS 1,03 RS 267,80 

44 %/divots para pis. 3.1/2- pologistie, tipo curt& metal e 
plastic° cromado. ago inns o ARS. 70 

D'AGUA 

unid R$ 6, 86 RS 535.08 
R 

70.79$9,p5 Total 
LOTE 03 - CAIXAS 

Item Especificagdo ()Lisa Untd. Unitário RS Total RS 

1 Caixa d'água PVC (1.000 titios). corn tamps, 50 unid RS 129,57 R$ 
d.318,50 

2 
3 

Caixa d'água PVC (2.0(10 biros). corn Inman. 30 
20 -....-- 

unid 
tinld 

RS 283.89 
RS 938,03 

8.516,70 
R$ 

10.73860' Caixa crave, PVC (5.000 litros), corn tamps. 
4 
5 

Caixa d'água PVC (500 litros). corn tempo. 20 unid R$ 75,03 R$ 
1.515,60 

Csixa d'ague de (10.000 litrce) de fibre d 	corn o vidro, co 
tampa. 20 imid R$ 1.703,34 R$ 

34,005,80 
e Caixa d'agua de (20.000 litros) tie fibra de yldro, co rn 

tampn. .. 20 unid R$ 4.542,24 R$ 
90.044,80 

Total ... 
PREGOS E OUTROS 

R$1 
160.000 00 

LOTE 08 - PARAFUSOS, 

Pioro EspecilIceodo Ouant. Unid. Unitário R5 Total R$ 

1 Abregadelre de ago pars cordootha de 318 130 

39 

wild 

ox 

RS 1,11 

RS 7.80 

RS 
150.80 

2 Arrebite n..4/12 em caixa corn 200 mid RS 
307.32 

:3 Arrebita n.. 4.f3/19 em Cai)(11 corn 201) unid. 30 

3i.'s 

1540 

cx 

cx - 
tinid 
unict 

unid 

RS 1316 
- RS 34.15 

R5 
512,45 

7 ------ 
1.331,85 .... _ 

ft.$ 
114.40 

9.3,60. ___ 	__..._ ... ..... 
R$ 

14n.6o 
-7-11.' S 

1 4013 38 

3 

5 
4 

7 

Arrabile II.° 6.'2/30 am caixa ccm 200 unid. 

Arruelas para paraturmr. 1/2 
Arrudlas pare parafusos 3/0 

RS 0.11 

RS 0,09 

RS 0.14 

1040 
• 

Arruelos pets parefusos 518 1040 

5 Etroett para mourdo 30cm x 1/2 39 unid R$ 38,42 

9 (krona de parede n.° 10 com anal 1040 unid RS 0 09 RS 
93 .60 
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901/.rakro swarrapas. 

10 Bucha de pa 	n rade .• 8  coin  anal 1040 unkl RS 0,05 R$ I 
62,00 

11 Bucha de  parade  91(1  corn  porafusc 780  %mid  R$ 1)31 RS 
241,80 

Rt.  12 Bucha uu  parade  $6  cam  paratuso 760 unid RS 0,13 1(1140 
RS 13 Bricha de  parade  98 com parafuso 1040 unld RS 0,43 447,20 
RS 14 Gancho com bucha r..° 8 390 unld RS 0.34 132,80 
R$ 16 Parafuso esticador para cordoalha 3/8 x 30 300 .unid RS 3,28 1.279,20 
R$ 18 Parafuso franc.ds  corn  pores 1/2x3' 19!.. utdd f1,5 0,93 161,351 

. 	- 	rls 17 Parafuso francas  corn  porca 112x5" 195  Link!  RS 1,35 203,25 
R$  le  Parafuso francês  corn  porco 1/2x6 195  ¡mid  RS1.54 300.30 

19 	1 Parafuso francas  corn  com 	1/2x5" 195 unid RS 2,15 PS 
419,25 

RS 20 Parafuso francas  corn  porca 1/4x1" 195 unld RS 0.15 29.25 
R$ 21 Parafupo fr8lic8s  corn  pores 114x2" 196  mkt  RS 0,19 37.05 
RS 22 Parafuso trances  corn  porca 1/4x3" 195 unld RS 0,25 48,75 
R$ 23 Parafuso francês com porca 04x4" 195  ¡mid  RS 0,30 5860 

RS 
24 Parafuso francas com  porca  1/4x5" 195 unid R8 0,35 68,25 

RS 
25 Parafuso francês com porca 316x6" 260  vied  RS 0.81 

, 
210.60 

R$ 
26 Parafuso francês  corn  porca 310x7" 250 unkl RS 0.99 257,40 

R.$ 
27 Parafuso francês com porca 3/8x81  195 unid RS 1,18 230,10 

RS 
28  Parana()  francês  coin norm)  3/8x9" 195 unid RS 1,90 370,50 

RS 
29 Parafuso francês  corn  pnrca 6/180' 130 unid RS 0,23 29,90 

1  
R$ 

30 Parafuso francés  corn  porca 5/1622" 130  (mid  RS 0.28 3040   
—'F-W 

31 Parafuso francas  corn  porca 511643" 130 unid R$ 0.36 46,8o1 

32 Parafuso francês  corn  porca 5 195 unid 
Rs

/16x7" R$ 0.77 150.15 

R3 33 Parafuso (,'ancas  corn  porca 5/164" 195 unid R$ 0,85 165,75 

R$ 
34 Parafuso pare v(4.90 sannAno a.. 08 195 unld R$ 0.53 103.35 

is 
35 Parafuso  pars  vaso sanitado n. 10 195 unid R$ 1,01 196 95 

RS 
36 Parafuso soxtavado 5/16 x 50nur 195 unld RS 0.29 56.65 

RS 
37 Prego 15/15 52 . kg RS 4.65 24.1,80 

RS 
38 Prego 17/21 	 52 kg RS 4,29 

. 	223 08 

39 I Prego 17/27 

1 	

62 kg R$ 4.28 RS 
222,56 

R$ 
40 Prego 18/30 	 52 kg RS 4,23 21998 
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41 	I Preso 19/36 
1 	

62 I 	kg 	I 	RS 4,23 R$ 
219 96 

Total R$ 
10.889,97 

LOTE 09- ESQUADRIAS. TANQUES, PIAS, VASOS BANITÁRIOS E OUTROS 

Ilem EspecitituacAo Ouant. Unid. Unitado RS Total R$ 

1 
-- 

2 
. 

3 

Argamassa acondrcionada are embalagem plastIca com 
20 kg 700  act  R5 5,68 

RS 
4.430,40  

R$ 
315,12 ---------- 

R$ 
239,46 

. 	. 	- 
RS 

2.394,60 

Balsa do ligacao para vaso sanitdria, 1.1/2, 
confeccionada  ern plastic°.  

Chuveiro trio, uom braço em plantica bitola de 112  coin  
40cm, ditanetro de 10cm. em  plastic°.  pequeno. 

76 

71 : 

unid 

wad  

unid 

RS 4,04 

RS 3,07 

RS 30,70 4 
Chuvelro quente, tres temperaturas 110 VdtS, material do 
chuveiro em plástico, oreco  am  alumlnlo bitola de 112 
com lamanho 40cm. 

70 

5 

6 

Janela veneziana com grade medindo  lm  x 1.2m. chapa 
22, requadro 14cm,  ;wawa  fantatizada. 

Janata  venoziana  cam  grade,  lm  x  lm,  chapa 22, 
requadro 14cm, pintura fosfatizada. 

65  

65 

tin  

tiMil 

R$ 122,79 

RS 122.79 

RS 
7,901,35  

R$ 
7.901,55 

7  Kit  benhoira  ern  porcelana  corn: vas:,  sanitarto acoplado. 
lavatária  corn  ('omitia.  nor  branca. 25  unit  i RS 330,56 RS 

3.596.08  

8 
Kit  banneiro  ern  porcelana  corn:  vaso sanitário branco 
comum popular, lavaltiria corri coluria. C41.  Orernui. 52. Ilnid 

- 
RS 173,16 RS 

9.004,32 
	 -  

R$ 
1.555,32 9 

10 

I  

Kit  para banlielic.  contend° port?)  papal toalha 
interfolhas, porta papel higiinlco,  wale  sabrmate tlaukto 
corn  trava para fechar confenccionado em acrilico na cot 
branca.  

52  kit  RS 29.91  

Kit  univeisal para vaso manitario acoplado,  corn dots  
botaos do acionamonla  (mew  desearga a Oast:ergo 
completa), entrada: rosca do 1/2", sistema lelescóptco 
Para regularem de altura ate 27cm; saida• rosca de 

, 2.1/2, extravasor  cam  Altura ajUstgV01 ate 33cm, verlante 
am  si/icOne. 

2,-  link!  RS 81,66 R$ 
2.126.36 

_ 

11 Pia de libra,  corn  tone cuba, 1.2011, x 0,5Cm 26 unid R$ 56,92 
---, 

1R$ 
1.479,92 

12 Pia de inox,  corn  duas cubas, 1,00m x 0,50m 25 unid R$ 153,43 RS 
3.990,48 

13 Pie de inax,  corn  duas cubas, 1,80rn x 0.50m 26 imid R$ 26 T.62 
RS 

6,956,12 

14 Pia de  max, corn  uma cuba. 1.20o1 A 0,50m 39 unid R$ 114,14 
R$ 

4.451,46 

15 
Pino ctorttittico  PEI  5. liso. tipo esmaltada. tamanno 45cm 
k 45cto, para ambiento intenic com alto  Ireton°  de 

_pessoas. 
1900 in RS 11,41 

R$ 
44.499,00 

16 
Pico cerfimico PEi 5, Ilso, lipo esmaltado, lamanho 50crn 
x 50cm, para ambiente inferno com alto tráfego de 
pessans, 

3900 rn'' PS 11,41 145 
44.499,00 

17 

18 

Porte valayziana 2,10rn x 0.60m, confacciont3do tire 
chaps)  22; requadro 14cm, ptilturn tot-ifelizade. 130 130 

130  

unid 
- 

'mid  

iirild 

talk)  

RS 130,97  17.026,10 

RoJunte em pacote com lkn RS 2.74 
PS 

356 20 
RS 

3 830 32 
R$ 

4.257,24 

19 

20 

Tanque de fibra, tamanho 1,20 x 0,50m, com  dots  5:.! lavatórios.  
Tongue  de fibra. tamanho 1,00 x 0.50m, r,•,orn trtls 52  
lavalórios, 

RS 73'66  

RS 01,87 

21 

22 

Tanque cia  fibre,  tantanho 1.80 x c. 	. noun5o17) 	tr(42. 
I 	521

. 
 

.. 	. 
Xadrez, pigmento  am  pO, are pac.ote  cwt.!  500gr. cores 	+ 	104  i 

unid 	RS 122,78 
• 

wad 
 .
1 	RS 7,00

i.  _ 

RS 
A4 ri .:1,56 

	

. 	_ - 	____ 	. 
, RS I 
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diversas. 
I 	I 

811.20 

Total • Pesoulse do  Provos  R$ RS 
183.168,96 	 

LOTE 13 - EQUIPAMENTOS 

item 

1 

2 

. 	. 	.  

• Especificaytto Quant. 

100 

Unid, 

par 

par 

Unitado R$ Total R$ 

Bola de borracha na cor prole cano longo, corri forro. 
fumai ação: 37 no 44, solacto c:nnt desenhos. RS 2316 . 

R$ 34.85 

RS 
2.316,00 

RS 
2.708,00 

Bola  porn  eletricisla confers:ion:pea  ern  couro citirticlo as 
cromo,  corn  solado de borracha.  Mastic()  lateral, palmilha 
de rnontagom em couro  soled°  do poliurelano 
bldensidado, semi bico de aço, numeracito. 37 rio 44, 
salad() corn  desenhos. 

80 

3 

4 

Salina, contecciarada em  coon).  solado de borracha tipo 
pneu. toda costuratia. nurnsre0 o: 37  au  44. 31) 

100 

par 

par 

AS 310U , 

RS 822 , 

i 
AS 

948,(2./ 

R$ 
022,00 

1-1..uva de rospa  caw  curto, c.onfeccionada  ern  raspo,  spa,  lira 
s. de reforço externo  urn rasp, (Intro  os  dodos  pologar e 

Indicador; costure de reforço na palma: face palmar dos 
dedos: com wanho 7  CM. 

5 

Luva de raspo cano longo, confeccionada em  rasps,  lira 
de reforço oxtonto cm raspa entre os  dodos  polegar e 
Indic...1110r; costura de  Wore()  na 11810(0; lace  palmier  dos 
dodos: corn  punho 20cm. 

100 par RS 9,90 
R$ 

900,00  

6 

Luva de vaquetas de borracha, u)rnanhe G.  corn  punho 
de 20cm, confocetonade  ern  veguota na palma, dedos e 

polegar e indicador. dorso com  elastic°  para ajusto. 
dorso; tire de 'afore°  extern°  em vaeuete  antra vs  dedos 891.00 50 par RS 17,132 RS 

7 

Mascara para poeira descartelvel, i aspirador descartável, 
tipo semifacial  (Otranto..  modcto clobravel,  corn  5o1da 
alstr4nica  am  todo parimelro. confeccionada  corn  mania 
eintética com traturnerito eletrostatico, para particulas P1, 
com elasticos para fixaçto e ajuste t eseeca do usuário; 
aplicactios: Protocao  des  vlas respIrattirias do usuiirio 
contra poeiras e nevoos, <lasso PFF1, cor azul. 

200  wild  R$ 1,70 R$ 
340,00 

8 
Óculos do brotocao, MTN olastico para fixacao  nit  atrás 
da cabeça,  ample  visa°,  coin  lente incolor, material 
elastic° resistant°.  

100  mid  AS 0,06 R$ 
806,01)  

9 

Carrinho-da-mão compluto  err act)  galvanizado, com 
prrau Em  samara  3.25inin x Ff. c:coam tin  com capacidado 
para 6 0 litros, braço metallco,  chaps minima  da caçamba 
24 i.i. 0 60mm. 

: X l urn& RS 82 3 8 , R$ 
2.471,40 

AS 
1.061,20  10 

Cortador do piso de 75 cm, riscadoira. fabricado em  ago  
carbono e tungstái ilo,  corn  cortes perteitos, guias d e  ago  
cromado; barra  tie  encosto graduada: precise em cortes 
rains  a em 	ri9cles. 

1 0 . une i. AS 106 12 

11 

.1.  

12 

Furadeira de impacto, profissional, 60() watts, mandril de 
1/2”, botão de trava, CUM empunhadeira auxiliar,  corn  
chave de mandril, com limitador de furo, voltagern 
110voits.  
surra marrnoro, pot(incia  minima  de 1,400 watts, 
voltagem 110volts,  corn  corte em angulo ate 45' graus e 
cliPirretro  dc  disco ate 12.4mm - fi", rolacbes por minuto 
minimo 11.61X/rpm; Oirneriseies aproximadas 23,8m X 
21,1em x 16.9cm. acompanho chave  alien.  

'1U 

10 

Ullid. 

untd. 

R$ 212,12 
AS 

2.121,20 
— 

RS 
1.977,20 AS 107,72 

Total • 
R$ 

17.562.00 -- 	----- 
1 .2. A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica 
para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

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

2.2. São participantes os seguintes Órgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal de Administração; 

2.2.2. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

2.2.3. Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

2.2.4. Secretaria Municipal de Educação; 

2.2.6. Fundo Municipal de Saúde; 

2.2.6. Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

2.2.7. Secretaria Municipal de Agricultura: 

2.3. A ata de registro de pregos, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
orgâo ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatário, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 
n° 8.666, de 1993 e do Decreto Municipal n.° 004/2014 e subsidiariamente ao Decreto n° 
7.892/2013, e na Lei n.° 8.666/1993. 

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela 3ceitaçâo ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

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

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

2.4. Todo orgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que 
a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 
conforme artigo 7' do Decreto Municipal n.° 004/2014. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1. A Ata de Registro de Pregos terá validado de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura não podendo ser prorrogada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Havendo qualquer alteração, o Órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

5. CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

5.1. 0 fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo 
administrativo especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 
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5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Pregos; 

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

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

5.1.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o orgão gerenciador e orgão(s) participante(s). 

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

5.2. 0 cancolamento 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. 

5.2.1. par razão de interesso público; ou 

5.2.2. a pedido do fornecedor 

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

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

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

6.1.1. 0 órgão devera assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece 
vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado provia à contratação. 

6.2. 0  &Tao  convocara a fornecedora com prego registrado em Ata para, a cada 
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou 
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem n prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro 
de Preços. 

6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual  period°,  por solicitação justificada 
do fornecedor e aceita pela Administração. 
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6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante 
realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  para identificar possível 
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de 
habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos autos do processo. 

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

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

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

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

6.7.  Durant()  a vigência da contratação, a fiscalização  sera  exercida por um 
representante da Contratante, ao qual competira registrar em relatõrio todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução contratual, do tudo dando ciência à Administração. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

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

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas ate 31 de dezembro, para 
fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.°39, de 
13/12/2011. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREÇO 
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8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixes e irreajustaveis. 

8.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços 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° 7.892, de 2013 

9, CLÁUSULA NONA .;-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada obriga-se a: 

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

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

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

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

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

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

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

9.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
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9.2.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de 
contrato: 

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

9.2.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciarlos, 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 a: 

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

9.3.2. 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; 

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

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

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

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

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

10. CLAUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO 
OBJETO 
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10.1. Os bens serão recebidos: 

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

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

10.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-6 como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

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

10.3. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80,000,00 (oitenta mil reais) 
poderá ser confiado a urna comissão de, no minimo, 03 (três) membros, designados 
pela autoridade competente. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

11.1. 0 prazo para pagamento  sera  de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do 
início do mês subseqüente ao vencido, após a devida conferência e liberação do órgão 
solicitante e/ou fiscalizador. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderá ser efetuados no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do  art.  50, §3° da Lei n.° 8.666/1993. 

11.2. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

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

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iriciar-se-a após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer  Onus  para a Contratante. 
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