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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS  

PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 

OBJETO 
Contratação de empresa para registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de material de 
limpeza destinado as Secretarias e Departamentos do Município de Cocos. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam as exigências deste Edital 
e seus Anexos. 

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
Data 05 de Abril de 2018 
Hora: 08hs00min 
Local: Prefeitura Municipal de Cocos 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, C  cos, Bait  

Marcelo de 	merenciaio 
Pre to 
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018  EDITAL 

• PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 041-2018 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

O Município de Cocos, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para conheciillentcr—
dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade Pregão, 
na forma Presencial, do tipo menor prego, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. 
O procedimento licitatário obedecerá A Lei n°10520, de 2002, A Lei n°8078, de 1990- Código de 
Defesa do Consumidor, A Lei Complementar n°123 e Alterações, de 2006, e subsidiariamente A Lei 
n.° 8.666/1993, bem como A legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos. 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 05 de Abril de 2018 

Horário: 08hs00min - horário local 

Endereço: Endereço: Rua Presidente Juscelino, 115- Centro - Cocos - Bahia. 

Credenciamento: das 08hs00min As 08hs10min, incluso neste interstício o prazo para 
recebimento de propostas retardatárias. 

-I- DO 034ETO 

1.1. 0 objeto desta licitação é Contratação de empresa para registro de pregos para futuras e 
eventuais Aquisições de material de limpeza destinado as Secretarias e Departamentos do 
Municipio de Cocos, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
Referencia e neste Edital e seus Anexos. 

1.2. A licitação será subdivida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

1.3.0 critério de julgamento adotado será o menor prego por item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto As especificações do objeto. 

2. pos 009Ao PA TICIPANT 

• 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; 

e 
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2.2.4. Secretaria Municipal de Agricultura 

2.2.5. Secretaria de Meio Ambiente; 

2.2.6. Secretaria Municipal de Educação; 

2.2.7. Fundo Municipal de Saúde; 

2.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer Órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e do Decreto 
Municipal n.° 004/2014 e aplicando-se, subsidiariamente o Decreto n° 7.892/2013 alterado pelo 
Decreto n°8.250/2014, 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) dos quantitativos registrados 
na Ata de Registro de Pregos. 

213. Ao  &Tao  não participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

2.3.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 
de Pregos. 

2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a 
contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme no 
Decreto Municipal n.° 004/2014, de 13 de janeiro de 2014. 

S CONDIÇÕES DE PARTlCIPÇÇA 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja cornpativel com o 
objeto desta licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

$.2.  Sera  concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
pode, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, e 
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• - 
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementa09, 123, , 
de 2006; 

3.3. Conforme estabelece o  art  48, inciso I, da Lei Complementar Federal n° 147, d6- 07 e • 
agosto de 2014, o item, cujo valor orçado seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil redis): —
é de exclusiva participação de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, que 
comprovarem o enquadramento no momento do credenciamento; 

3.4. 0 item, que não atender no minimo 3 (três) propostas válidas, de empresas enquadradas 
como ME ou EPP, será aberto para participação das empresas normais, a fim de evitar a 
repetição do certame; 

3.5. As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente gozam 
de prioridade de contratação, nos termos Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006 
e sua alterações, e bem como com o Decreto n° 8538/2015 beneficio que se estabelece em 
face das peculiaridades locais e regionais, com vistas a promoção do desenvolvimento 
econ6mico e social no âmbito municipal e regional. 

3.6. Para efeito de prioridade de contratação, considera-se a seguinte ordem: 

a. Âmbito local - limites geográficos do Municipio onde  sera  executado o objeto da 
contratação, ou seja, empresas que estejam localizadas no municipio de Cocos Bahia; 

b. Ambit°  regional - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem 
envolver mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica — IBGE, ou seja, a mesorregião do Extremo Oeste Baiano, que é 
formada por 24 municipios agrupados em três microrregities. 
b.1. Microrregião de Santa Maria da Vitoria: que compreende os Municipios de Santa 
Maria da Vitoria, Correntina, Santana, Cocos, Serra Dourada, São  Felix  do Coribe, Coribe, 

• Canápolis e Jaborandi. 
b.2. Microrregião de Barreiras; 

• b.3. Microrregido de Cotegipe; 

3.7. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

judicialmente 3.7.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência 
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

3.7.2. Em dissolução ou em liquidação; 

3.73. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer orgão ou 
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 
municipal, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/1993; 

3.7.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos do artigo 
7° da Lei n.° 10.520/2002, e decretos regulamentadores; 
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• 3.7.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 	•• 
• restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigpq24, 	 

8°, inciso V, da Lei n.° 9.605, de 1998; 

3.7.6. Que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração ----
Pública; 

Eiiiddido da Bahia 

44.4.11h, 

• 3.7.7. Que estejam reunidas em consorcio; 

3.7.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

3.7.9. Estrangeiras que não funcionem no Pais; 

3.7.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei 
n.° 8.666/1993. 

3.8.0 descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 

cREDENpiArviENto 	 - 

4.1. 0 licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo 
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante 
deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do 
documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do 
licitante. 

4.1.1. 0 licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus 
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-
se, de qualquer forma, durante a sessão. 

42 Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do 
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma 
reconhecida, ou documento equivalente. 

4.2.1. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a 
competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros. 

4.2.2. 0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve 
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de 
constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
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• 4.4. Durante o período disposto em epígrafe para o credenciamento, este  sera  consicleçado pare 
fins de aceitação de licitantes ou envelopes retardatários, ultrapassado este, não  sera°  mai 
aceitas licitantes ao certame. 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante,  epos  a fase de 
credenciarnento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:• 

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo 
anexo); 

5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso 
(conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto ria e 
alterações da Lei Complementar n.° 147/2014 e a Lei Complementar n.° 155/2016; 

5.1.2.1. 0 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar  ern  
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n.° 123/2006 e 
alterações da Lei Complementar n.° 147/2014 e a Lei Complementar n.° 155/2016, não 
poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá 
apresentar a respectiva declaração. 

5.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução 
Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, (conforme modelo anexo); 

5.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, • separados, 
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
CNPJ N.° XXXX 

ENVELOPE N.° 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
CNPJ N.° XXXX 

4f2 
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5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até o prazo preVist 
para o credenciamento. 	 . 

5.2.1. Nessa hipotese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro Otilea,--
endereçado diretamente a Equipe de Pregão Presencial, com a seguinte identificação: 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 
SESSÃO EM 05/04/2018 AS 08HSOOMIN 

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão 
efeitos como proposta. 

53. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

rm Pko-Ptistic ilatg0  

6.1. A proposta de pregos, emitida por computador ou datilografada, redigida  ern lingua  
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu 
representante, deverá conter: 

6.1.1. As caracteristicas do objeto de forma clara e precisa, as procedências e demais dados 
pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referencia. 

6.12 Prego unitário, total, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de 
acordo com os preços praticados no mercado, considerando as necessidades constantes do 
Termo de Referencia, 

6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluidos todos os serviços e insumos que o 
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros 
que incidam na contratação do objeta 

6.1.2.2. Nos preços propostos serão considerados os valores unitários dos itens e o valor 
global de cada item com apenas as 02 (duas) casas decimais apos a virgula, caso haja 
alguma proposta com as 03 (três) casas decimais está última será desconsiderada sem 
arredondamentos, e o cálculo será refeito para efeitos de proposta. 

6.1.3. Prazo de entrega de até 05 (cinco) dias corridos após a emissão de cada pedido. 

6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da sua apresentação. 
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62 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das  co  iç64:9-,. 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

7. DA CLASSItiaaCY 	R ROSTAS 

7.1. 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

7.2. A desclassificação de proposta  sera  sempre fundamentada e registrada em Ata. 

.7.3.0 Pregoeiro classificara o autor da proposta de menor prego e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente a de menor prego, para participação na fase de lances. 

7.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas 
subseqüentes, até o  maxim°  de três, para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os pregos oferecidos. 

7.4. Para análise das propostas e a classificação, tendo em vista a quantidade de itens e 
também de licitantes, caso seja necessário o Pregoeiro poderá suspender a sessão para o 
ordenamento das mesmas, e  sera  comunicada em momento oportuno o reinicio da mesma em 
data e hora marcada que  sera  publicado do sitio: www.baio.org.briprefeitura/Cocos.  

8. DA FORMULAg 0 
	

Rt. ES 

8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio a etapa de 
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, 
em valores distintos e decrescentes. 

8.1.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor total do ITEM. 

8.2. 0 Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prego e os demais, 
em ordem decrescente de valor, com REDUÇÃO  MINIMA  ENTRE OS LANCES DE 1% (UM 
POR CENTO), aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

83. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último prego por ele apresentado, 
para efeito de ordenação das propostas. 

8.4. BENEFICIO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE SEDIADAS LOCAL OU REGIONALMENTE 

e  
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sa Havendo proposta ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresa de pequeno 
porte sediadas local ou regionalmente, com intervalo de até 10% (dez por cento) superiores 
licitante melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de 

, 	. 

preferência pela ordem de classificação, nos termos § 30, do  Art  48, da Lei Complemehtau 
123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta. 

8.5.1. 0 exercicio do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte 
sediadas local ou regionalmente. 

• 8.6. BENEFICIO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS OU 
MPRESA DE PEQUENO PORTE (Aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas 
quando não for possível a aplicação do item 6.5) 

8.6.1. Não havendo microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, as demais microempresas ou empresa de pequeno porte, com intervalo de 
até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no certame, serão essas 
consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos 
do Artigo 44, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer 
proposta. 

8.6.2. 0 exercicio do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior 
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso (item 6.5 e 6.6), no prazo de 
5 (cinco) minutos, ap6s o encerramento de lances a contar da convocação do Pregoeiro, 
ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou 
revogação do certame. 

8.8. Havendo equivalência de valores no intervalo estabelecido nos subitens 6.5 e 6.6, quando 
for o caso,  sera  realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
exercer a preferência e apresentar nova proposta. 

8.9. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 

8.10. 0 PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no 
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se de pesquisa realizada 
que  sera  juntada aos autos por ocasião do julgamento e/ou de todos os meios possíveis para a 
correspondente verificação, 

8.11. 0 PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos pregos propostos  
epos  o termino da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o 
dever de portar informações acerca dos custos (planilhas demonstrativas) em que incorrerá para 
o atendimento do objeto do pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço 
ou o lance verbal de menor prego que apresentar. 
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8.12 Os licitantes que apresentarem propostas ou lances verbais inferiores ra 58°43 
(cinquenta por cento) dos valores constantes no TERMO DE REFERENCIA (AN,E5C0 I) 
deverão, OBRIGATORIAMENTE, apresentar as planilhas de custos assinada por cOntador-
devidamente registro no conselho competente, comprovando a exequibilidade dos  preps  
apresentados, sob pena de sua proposta ou lance não serem aceitos. 

8.12.1. 0 pregoeiro analisará a aceitabilidade da planilha de custo a ser apresentada, 
devendo fundamentar a decisão que a rejeitar. 

8.11 A não implantação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de 
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor prego ou o lance verbal de 
menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 8, salvo rasuras 
que não comprometam partes essenciais 

8.14. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o 
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

8.11 Após a negociação do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

9. DA ACEITA9- 	GAMEN't6D POPOST 

9.1. Como condição prévia a aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 
e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.° 147/2014 e a Lei 
Complementar n.° 155/2016, o Pregoeiro podera consultar o Portal da Transparência do 
Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção "Despesas - Gastos Diretos do 
Governo - Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o sornatário dos 
valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercicio anterior, extrapola o limite de R$ 
3,600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei 
Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n O  147/2014 e a Lei 
Complementar n.° 155/2016, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo 
diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado. 

9.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 
exercicio corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela 
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §r-A 
e 12, da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.° 147/2014 e a 
Lei Complementar n.° 155/2016. 

9.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 
Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme 
artigo 3°, §§ 90, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n.° 123 de 2006, com a conseqüente 
recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes. 
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9.13. 0 licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua Proóosta, 
os percentuais das contribuições previstas no  art  176 da Instrução Normativa RFB er. 971, de 
2009, em razão do disposto no  art.  184, inciso V, sob pena de desclassificação; 

9.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinar 
proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preço em relação ao valor 
estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

9.3. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessão, informando a nova data e horário 
•para a continuidade da mesma. 

9A Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o 
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

9A1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 

9.5. No julgamento das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que não alterem sua 
substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo 
lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

9.6. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição 
de habilitação, na forma determinada neste Edital.  

UT-AO 

10.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor prego, este devera comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital, podendo esta comprovação se dar, 
no que couber, por meio de consulta ao CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES, 
conforme o caso: 

10.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em orgão 
da imprensa oficial. 

10.2. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

10.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição•de, 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada a verificação; 
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedorgov.br; 

c. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada' 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 	cação dos seus 
administradores; 

e. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo 
determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração — DREI; 

f. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o  art.  107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

g. No caso de empresa ou sociedade estraageira em funcionamento no F'ais: decreto 
de autorização; 

h. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
consolidação respectiva; 

10,2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso, 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

c. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação prevista na Portaria do 
Ministério da Fazenda, n.° 358 de 05 de setembro de 2014, que engloba as Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos 
tributos federais e a Divida Ativa da União e Prova de regularidade relativa 
Seguridade Social; 
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d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede d 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; 

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou se 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou certidão positiva com 
efeitos de negativa. 

• h. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais e/ou estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, devera comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Municipal e/ou Estadual do domicilio ou sede 
do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei 

10.2.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deveré 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado, 

10.2.3, Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de 
seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 
desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação; 

10.2.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

a. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em caracteristicas, 
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitação, ou com o lote pertinente, 
por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito 
público ou privado 

10.25. Documentos Complementares 

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital; 

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 
conforme Lei n.° 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358/2002, conforme 
modelo anexo a este Edital. 
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c. Alvara de Funcionamento e Localização expedido pela Prefeitura Municipal, seCie 
empresa licitante. 

10.3. 0 licitante que já estiver cadastrado no Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  em 
situação regular, ate o ultimo dia  CAD  anterior A data da abertura da sessão pública, ficará 
dispensado de apresentar os documentos comprobatános abrangidos pelo referido cadastro que 
estejam validados e atualizados. 

ioat Na hipôtese de algum documento que já conste do Certificado de Registro Cadastral -  
CRC  estar com o seu prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter 
a certidão correspondente através do sitio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente 
documento válido que comprove o atendimento As exigências deste Edital, sob pena de 
inabilitação, ressalvado o disposto quanto á comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

loal 0 licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação. 

10.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresenta-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 

• 10.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 1.  
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na  
ordeal  de classificação. 

10.5. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos 
emissoras de certidões por sítios oficiais. 

10.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 
legalmente permitidos. 

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

loa No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

10.9. Constatado o atendimento As exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante  sera  
declarado vencedor. 

10.9.1. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
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restrição no que tange a regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 
(cinco) dias Citeis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização., 0 prazo 
poderá ser prorrogado por igual periodo, a critério da administração públicar, 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

, 
10.9.2 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempreeT  
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência 
na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

no momento 
regularização 

10.9.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecera 
imediatamente posterior á fase de habilitação, aguardando-se os prazos de 
fiscal para a abertura da fase recursal. 

acarretará a 
reabertura da 

10.9.4. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 
sessão pública. 

10.10. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes 
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao 
julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes. 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anteriores á 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do prego melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a 
regularização fiscal, nos termos do  art  43, §10  da  LC  n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

112. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

11.2.1.• A convocação se dará por meio do sistema eletrônico  (chat"), e-mail 
simile,  de acordo com a fase do procedimento licitatório 

12 D6 EfiCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDO 

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 
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• 12.1.1. A proposta final deverá ser redigida em  lingua  portuguesa, datilografada ou digitacla, 
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última f1 ha se 

• assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

1112. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do 
licitante vencedor, para fins de pagamento. 

12.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção a Contratada, se for o caso. 

11 1564 RECURS: 

13.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante 
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante poderá, ao final da 
sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe 
será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, 
que começara a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus inteiesses. 

132. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

13.1 Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os a autoridade 
competente quando mantiver sua decisão. 

13.31. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita á 
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

13.4. 0-acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o 
caso importará invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 

13.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos 
legais 

'14.1* AltijObidka 	.0.001-10:44: 
14.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

'ArditYkqt_0'01kK, 
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111. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de até 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Préggs2gLijo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contrataók, se 
prejuizo das sanções previstas neste Edital. 

15.1.1. Podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou enticlade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminha-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinada no prazo até 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

112.1. Fica a Adjudicatária cientificada que caso seja necessário o envio do documento 
eletronicamente, em hip6tese nenhuma a mesma poderá realizar qualquer alteração no 
documento. 

15.1 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessárias para o registro 
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

113.1. Será incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluido o percentual referente a margem de preferência, quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no  art.  3° da Lei n°8666, de 1993; 

154. .órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver. 

VAIStRIO:00.1S0,0- 
16,1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

16.1.1. Não 6 admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata, o prazo total de 
vigência é de 12 (doze) meses.  

LEN  

17.1. A alteração da Ata de Registro de Pregos e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão a disciplina do Decreto Municipal n° 004, de 2014, e subsidiariamente ao Decreto n° 
7.892/2013 alterado pelo Decreto n° 8.250/2014 conforme previsto na Minuta de Ata anexa ao 
Edital. 

CU INSTRUMENTO  
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18.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá s 
• convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento  equivalent°  ( o 
de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

18.1.1. 0 órgão deverá assegurar-se de que o prego registrado na Ata permanece vantajoso„.; 
mediante realização de pesquisa de mercado prévia a contratação (inciso 1°,  art.  12 do 
Decreto Municipal n.° 004/2014). 

18.2. 0•&Tao convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, 
no prazo de 05 (cinco) dias Oteis, para efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 
equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito a contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

1821. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual  period°,  por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração. 

183. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante 
realizará 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. 

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

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

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

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

18.6. 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. 

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

1,Gtri -CJA;PA ÕPNWATA A 
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19.1. Cada contratação firmada  corn  a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições 
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 
45 (quarenta) dias útels, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos terno t do 
artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993. 

19.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercido financeiro, desde que 8S despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de 
inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.° 39, de 13/12/2011. 

20.1. Durante a vigência de cada contratação, os pregos são fixos e irreajustáveis. 

202. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alteragões, 
obedecidas ás disposições contidas no  art.  65 da Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n.° 
004/2914,.e subsidiariamente no Decreto n°7.892, de 2013. 

TANTE El* ON RATAD 

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no  Term°  de 
Referência, no Edital, na Ata de Registro de Preços e na minuta do instrumento de Contrato, 
quando for o caso. 

22.,rxi:kçcE00103_ Etaittgio.Q:KEITAOKOP_Pt4ETÕ 
22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência 
e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. 0 prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da entrega de 
cada item, e somente ap6s a devida conferência e liberação do órgão solicitante e/ou 
fiscalizador. 

23.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de até 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; 

23.2. 0 pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

23.Z1. 0 "atesto" fica condicionado A verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
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23.2.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas separadamente por destinagdo, tendo em 
vista, a necessidade de cada Secretaria Municipal, bem como o objetivo de cada prpduta 
ser adquirido, aplicado ou o recurso financeiro recebido, portanto, caso haja algum Item que 
esteja em Nota Fiscal diversa do seu grupo de origem constante da emissão da Aut6ritaçã 
de Fornecimento a mesma será devolvida. 	 41 /4c. 

23.2.3. Em caso de erro na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is) por parte do fornecedor não cabeS.  
nenhuma reclamação em relação ao cancelamento da nota errada, sendo necessário a 
emissão de outra Nota Fiscal correta 

23a Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 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  Onus  para a Contratante. 

23.4. Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de Registro 
Cadastral -  CRC  e, se necessario, 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. 

23.5. Quando do pagamento,  sera  efetuada a retenção tributária prevista na legislagao aplicável. 

23.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, insfituido pelo artigo 12 da 
Lei Complementar n.° 123/2006, não sofrera a retanção 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 6° da Instrução Normativa RFB n.° 
1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

23.6. 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 

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

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

23.9. 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 
morat6rios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte formula: 
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EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido 

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

(6 / 100) 
365 

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

VP  = Valor da Parcela em atraso 

23.10. 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. 

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

2112. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
Cites, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autondade competente, ou, 
quando foro caso, inscritas na Divida Ativa Municipal e cobradas judicialmente 

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

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

23;15.,A cada recebimento de Nota Fiscal o Município verificará a manutenção dos requisitos de 
habilitação para comprovação da regularidade e a manutenção das condições habilitatórias 
constantes do instrumento convocatório, bem como a regularidade perante este Municipio. 

23.16. A Contratada não poderá suspender o forneclmento por motivo relacionado á pendência 
de pagamento devido por parte da Contratante, por tratar-se de bens necessários e de forma 
iminente. 

24. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA 

24.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir séu.preços':aqI.  

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

e  
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24.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará ofesultAdo 
do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

24.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta indiviertil 
apresentada durante a fase competitiva. 

24.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 
tenha seu registro cancelado nas hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 
7.892/2013. 

25. DA.  DOTAÇÃO ORÇAMENTAR  

25.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de pregos, de acordo com os 
quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão 
certificados por ocasião de cada contratação. 

26...15g8fNFOroitiit 	riciNVittiOMTNitt.ntliCe 

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

•26.2. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou náo assinar o 
contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de 
Preços; 

26.2.1. Apresentar documentação falsa; 

26.2.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

• :26.23. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

26.2.4. Comportar-se de modo inideineo; 

26.2.5. Cometer fraude fiscal; 

261.6. Fizer declaração falsa, 

26.2.7. Ensejar o retardamento da execução do certame 

26.3. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, As seguintes sanções: 
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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 Municipio e descredenciamento do 
pelo prazo de ate cinco anos; 

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

26 .IL As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 
previstas no Termo de Referência. 

• 26.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em procesw 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n°8666/1993, e subsidiariamente na Lei n°9784, de 1999. 

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

26.7. As multas serão recolhidas em favor do Municipio, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
Oteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, 
quando for ocaso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

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

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

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E Do PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

27.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 

271 A impugnação será realizada por petição dirigida ao setor de licitação e protocolada no 
endereço situado no endereço Rua Presidente Juscelino, 115— centro — Cocos - Bahia, nos dias 
úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, 

27.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas. 

27.22. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, observando-se as exigências quanto a divulgação das modificações 
no Edital. 

6 
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28, DAS DISPOS!VIES GERAIS - 

28.1. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de piiblicaçao 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto.iiquan 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

282 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão  sera  automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horano e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

28.3. È facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão  
publics.  

28.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante , 	• 
despacho fundamentado, registrado em Ata acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia 
para fins de habilitação e classificação. 

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicara direito a contratação. 

28.51. 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 aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 

28.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revoga-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, 
de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não  sera,  em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório.  

28;5.. .Nã  contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

28.9. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importara o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os principios da isonornia 
e do interesse público. 

28.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desda que não comprometam o interesse da 
Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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- 28.11. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais pegas que compõem 
processo, prevalece a previsão do Edital. 

28.12. 0 Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no enderegèp. 
Presidente Juscelino, 115— centro — Cocos - Bahia, nos dias úteis, no horário das 08:00 her*:
ás 17:00 horas. 0 Município irá fornecer a integra do edital e seus anexos de forma gratuita, 
bastando apenas o preenchimento do formulário de Protocolo de Recebimento. 

28.13. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da integra do edital e de seus anexos, o 
valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 
50, Ill, da Lei n° 10.520, de 2002 

28.14. Nos casos omissos aplicar-se-Ao as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002, do 
Decreto Municipal n.° 004/2014 e subsidiariampnte ao Decreto n° 7.892/2013, da Lei n.° 8.078 

• 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementa •° 123/2006, e da Lei n.° 
8.666/1993, subsidiariamente. 

Marcelo 

	

	a Emerenciano 
Prefeito 

 

0 Presente Instrumento encontra-se em Conformidade  

corn  as disposições legais aplicáveis a matéria em especial 
ao quanto disposto no § único do  art.  38 da Lei n.12  

8.666/93.  

• 

 

Or. Carlos Rony de 0 e Silva  

Advogado  
OAB/BA sob o n° 7828 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA 
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realizadas pela Municipalidade. 

1.2. A opção por realizar o certamente por intermédio do Pregão Presencial para o Registro cle 
Pregos tem o condão de possibilitar ao Municipio durante o periodo máximo de 12 (doze) meses, 
simplesmente realizar as aquisições conformem as demandas e juntamente com as 
disponibilidades financeiras. 

2. OBJETO 

1.1. Contratação de empresas para futuras e eventuais aquisições de Material de Limpeza—
visando atender as necessidades do Municipio de Cocos, pois tratam-se de necessidades diárias 
e continuas para suprir a demanda da Prefeitura e das Secretarias  Municipals  com relação aos 
objetos licitados tendo em vista serem indispensáveis ao desenvolvimento das atividades 

2i. A Contratação de empresa para registro de preços para futuras e eventuais•Aquisigões de 
material de limpeza destinado as Secretarias e Departamentos do Municipio de Cocos, conforme 
•especificações e quantidades estimadas estabelecidas abaixo: 

Material de Limpeza 
Item Descrição Unid Quat V. 	Unt 

Estimado 
01  Aqua  Sanitária, composição Hipoclorito de Sódio 

e Agua, teor de cloro ativo 2,00% a 2,5% p/p, uso 
para lavagem de roupas, limpeza de vidros, louças, 
porcelanas, 	mármores, 	plásticos 	e 	cerâmicas, 
desinfecção 	de 	pias, 	vasos 	sanitários 	e 	ralos, 
desinfecção de frutas, verduras e legumes, combate 
6 larva do mosquito da dengue - embalagem cx. c/ 
12 unidades 

Caixa 1000 

20,70 
02 Alcool 	etilico, 	aspecto 	fisico 	liquido 	limpido, 

incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 92° gl, grau 
de pureza mínimo de 70% p/p inpm, caracteristica 
adicional anidro, absoluto. Cz cl 12 unidades 

Caixa 400 

71,10 
03 Bateria não recarregável, tipo alcalina, voltagem 9 

V, 	aplicação 	aparelho 	eletro-eletrônico 	(não 
importada) 

Unid. 200 

14,87 
04 Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, 

acabamento interior com meia de poliéster, material 
sola borracha antiderrapante, cor branca, tamanhos 
variados, tipo cano longo, uso serviços gerais 

Pares 80 

47,33 
05 Cera polimento piso, composição básica polímeros 

acrilicos e ceras especiais, superficies indicadas 
lajotão, 	cerâmica, 	azulejos, 	caracteristicas 
adicionais anti-derrapante, apresentação liquida - 

Caixa 250 

55,33 
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• embalagem cx. Com 12 unidades 
06 Copo 	para 	água 	200 	ml, 	plastic° 	reforçado, 

fabricado com polipropileno, descartável, higiênico 
produzido conforme norma ABNT n°- NBR. 14865. 
Apresentar amostra - embalagem com 2 500 
unidades 

Caixa 400 

77,57 
07 Copo para cafezinho 50 ml plástico reforçado 

fabricado com polipropileno, descartável, higiênico 
(cx c/ 50) produzido conforme norma ABNT n°-
NBR. 14865. Apresentar amostra - embalagem cx. 
Com 5.000 unidades 

Caixa 300 

81,70 
08 Cotonete, haste flexivel com pontas de algodão 

higiênico  anti-germes cx C /75 und 
Caixa 150 

147 
09 Creme dental, composição básica com  fluor  ativo 

de 	(1100 	ppm), 	sabor 	tutti-frutti, 	tipo 	infantil, 
capacidade 90 g 

Unid. 1300 

4,35 
10 Creme hidratante, composição lipossomado de 

aloé 	vera, 	ceramidas, 	outros 	componentes 
vitaminas 	a, 	c, 	e, 	caracteristicas 	adicionais 
antialérgico, sem odor - embalagem pote de 200 g 

Unid. 80 

5,27 
11 Creme para assaduras - composição Dexpantenol 

ou 	Vitamina 	B5 	(pomada 	e 	solução 	a 	5%), 
embalagem 30 g 

Unid. 250 

10,93 
12 Creme para pentear, fórmula enriquecida com 

Queratina e  Oleo  de Argan, ajuda a manter a 
hidratação 	dos 	fios, 	sem 	deixa-los 	oleosos, 
reduzindo o  frizz  e o volume - embalagem 300 ml 

Unid. 150 

7,05 
13 Desinfetante 1000 ml - Principio ativo minimo 0,50 

% - embalagem caixa com 12 unidades 
Caixa 550 

37,17 
14 Desinfetante 500 ml - Principio ativo minimo 0,50 

% - embalagem caixa com 12 unidades 
Caixa 80 

21,68 
15 Desodorante infantil, testado dermatolicamente, 

hipoalérgico, embalagem 100 ml 
Unid. 150 

9,97 
16 Desodorizador sanitário, composição paradicloro 

benzeno,essência e corante, peso liquido 35 g, 
aspecto 	fisico 	tablete 	sólido, 	caracteristicas 
adicionais suporte plástico para vaso sanitário 

Unid. 450 

1,27 
17 Odorizador 	de 	ar, 	essência 	lavanda/jasmim, 

apresentação 	aerosol, 	aplicação 	aromatizador 
ambiental, caracteristicas adicionais não contenha 
cfc 

Unid. 350 

8,33 
18 Detergente 	Acido 	para 	remoção 	de 	sujeiras 

inorgânicas encardidos de terra, excesso de rejunto 
Unid. 450 

16,87 

e 	calcificações 	dos seguintes 	pisos: 	cerâmicas, 
azulejos, ardósia, sanitários. Diluição Limpeza Leve 
-> 1 parte para 15 partes de água, Limpeza Pesada 
-> 1 parte para 8 partes de água - embalagem 01 
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19 Detergente, 	composição 	tesoativos 	ani6nicos, 

coadjuvante, preservantes, componente ativo linear 
alquibenzeno 	sulfonato 	de 	s6dio, 	aplicação 
remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, 
aroma 	natural, 	caracteristicas 	adicionais contém  

tensoativo biodegradável - embalagem com 24 
unidades. 

Caixa 450 

47 

31,70 
20 Escova dental, 	material cerdas náilon, 	material 

cabo 	plástico, 	tipo 	cabo 	reto, 	formato 	cabeça 
retangular, 	com 	cantos arredondados, 	aplicação 
infantil, caracteristicas adicionais cabo ligeiramente 
flexível, 	caracteristicas 	adicionais 	comprimento 
16cm, 4 fileiras tufo, 	total 	28 tufos, 	tipo cerdas 
macia, 	da 	mesma 	altura, 	extremidades 
arredondadas 

Unid. 450 

3,58 
21 Escova roupa, material corpo madeira, tratamento 

superficial envernizado, 	material cerdas sintético, 
cor cerdas amarela 

Unid. 150 

1,98 
22 Esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, 

formato retangular, abrasividade  minima  / média, 
aplicação 	utensilios 	e 	limpeza 	em 	geral, 
caracteristicas adicionais dupla face, comprimento 
minimo 100 mm, largura  minima  71 mm. 

Unid. 2200 

0,50 
23 Esponja limpeza, 	material lã de  ago  carbono,  

formato retangular, abrasividade  minima,  aplicação 
limpeza geral, comprimento minimo 150, largura  
minima  50, 	peso liquido minimo 65, espessura  
minima  0,30 - embalagem com 14 buchas 

Pct.  2200 

1,33 
24 Flanela, material flanela, comprimento 50, largura  

30, cor amarela - embalagem pacote com 06 
unidades 

Pct.  350 

2,03 
25 Flanela, material flanela, comprimento 50, largura  

30, cor branca - embalagem pacote com 06 
unidades 

Pct.  250 

.2,20 
26 Fósforo, 	material 	corpo 	madeira, 	tipo 	curto 	- 

embalagem com 10 caixinhas 
Caixa 250 

3,29 
27 Fralda 	descartável 	infantil 	com 	barreiras 

antivazamento,  maxima  absorção, hipoalergênica 
tamanho EXTRA GRANDE para crianças acima de 
12kg. 

Unid 1.200 

10,53 
28 Fralda 	descartável 	infantil 	com 	barreiras 

antivazamento, 	maxima  absorção, hipoalergênica 
tamanho GRANDE para crianças 8 a 12kg 

Unid 1.200 

10,53 
29 Fralda 	descartivel 	infantil 	com 	barreiras 

antivazamento, máxima absorção, hipoalergênica 
tamanho MÉDIO para crianças 5 a 9,5kg. 

Unid 1.200 

10,53 
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30 Fralda 	descartável 	infantil 	com 	barreiras 
antivazamento, 	maxima  absorção, hipoalergênica 
•tamanho PEQUENO para crianças de ate 6kg. 

Unid 1.600 to 
tr, 

10,53 • , 
31 Fralda geriátrica descartável tamanho P, para 

uso 	adulto, 	peso 	até 	40 	kg, 	cintura 	de 
Unid 900 

14,40 

aproximadamente 50 cm a 80 cm. A fralda deverá 
possuir 	formato 	anat6mico, 	auto 	grau 	de 
absorvência, camada interna de gel retentor de 
umidade, barreira contra vazamentos e no minimo 
três fios de elásticos e duas fitas adesivas de cada 
lado, deverá ser composta de fibras de celulose 
antialérgicas e atoxicas, com registro no Ministério 
da Saúde 

32 Fralda geridtrica tamanho M, para uso adulto, 
peso até 70 kg, cintura de aproximadamente 75 cm 
a 	120 	cm. 	A 	fralda 	devera 	possuir 	formato 
anatômico, 	auto grau 	de 	absorvência, 	camada 
interna de gel retentor de umidade, barreira contra 
vazamentos e no minimo três fios de elásticos e 
duas fitas 	adesivas 	de cada 	lado, 	deverá 	ser 
composta de fibras de celulose antialérgicas e 
atoxicas, com registro no Ministério da Saúde 

Unid 1000 

14,40 
33 Fralda geriátrica descartável tamanho G, para 

uso 	adulto, 	peso 	até 	90 	kg, 	cintura 	de 
aproximadamente 80 cm a 150 cm, A fralda deverá 
possuir 	formato 	anatômico, 	auto 	grau 	de 
absorvência, camada interna de gel retentor de 
umidade, barreira contra vazamentos e no minimo 
três fios de elásticos e duas fitas adesivas de cada 
lado, deverá ser composta de fibras de celulose 
antialérgicas e atoxicas, com registro no Ministério 
da Saúde 

Unid 1.200 

14,40 
34 Guardanapo de papel, material celulose, largura 

22, comprimento 22, cor branca, tipo folhas dupla - 
embalagem com 50 unidades 

Unid 800 

1,20 
35 Isqueiro portátil - origem nacional Unid. 400 3,43 
36 Limpa-vidro, 	aspecto fisico liquido, composição 

lauril 	&ter, 	sulfato 	de 	s6dio, 	caracteristicas 
adicionais 	pulverizador 	com 	gatilho, 	validade  
minima  3 anos 

Unid. 200 

H 	3,67 
37 Luva borracha, material látex natural, tamanhos 

variados, 	caracteristicas 	adicionais 	aveludada 
internamente e antiderrapante, uso doméstico, cano 
curto. 

Pares 350 

3,97 
38 Mamadeira, material policarbonato, capacidade 240 

ml, cor azul e/ou rosa, material bico  latex  atioxico e 
antialérgico, temperatura esterilização 125 

Unid. 350 

4,90 
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39 Pá coletora lixo, material coletor alumínio zincado, 
material cabo madeira, comprimento cabo 80 cm, 
comprimento 28 cm, 	largura 28 cm, 	aplicação 
limpeza. 

Unid. 150 
., 

40 Palito, 	material 	madeira, 	formato 	roliço, 
comprimento 	6 	cm, 	aplicação 	higiene 	dental - 
embalagem caixa com 100 unidades 

Caixa 150 

16,92 
41 Pano limpeza, material 100% algodão, atoalhado, 

caracteristicas 	adicionais 	acabamento 	cozido 	e 
alvejado sem mercerização e, aplicação limpeza de  
imps,  cor branca 

Unid. 300 

3,52 
42 Pano 	limpeza, 	material 	100% 	algodão, 

comprimento 	80, 	largura 	50, 	caracteristicas 
adicionais chão, cor branca, espessura grossa 

Unid. 2000 

5,53 
43 Pano 	limpeza, 	material 	100% 	algodão, 

comprimento 	80, 	largura 	55, 	caracteristicas 
adicionais chão, cor branca, espessura grossa 

Unid. 800 

•5,70 
44 Papel alumínio, 	material alumínio, comprimento 

7,50 m, largura 40 cm, apresentação rolo 
Unid. 200 

4,05 
45 Papel filme, 	material pvc - cloreto de polivin:la, 

comprimento 100, largura 29 cm, apresentação rolo, 
aplicação doméstica 

Rolo 200 

2,80 
46 Papel 	higiênico, 	material 	celulose 	virgem 	ou 

aparas excelente qualidade, comprimento 30 m, 
largura 	10 	cm, 	tipo 	folha 	dupla, 	cor 	branca, 
caracteristicas 	adicionais 	macio, 	absorvente 	e 
homogéneo - embalagem fardo com 16 pacotes de 
04 rolos. 

Fardo 600 

67,60 
47 Papel 	higiênico, 	material 	celulose 	virgem 	ou 

aparas excelente qualidade, comprimento 40 m, 
largura 	10 	cm, 	tipo 	folha 	simples, 	cor 	branca, 
caracteristicas adicionais macio, 	alta absorção - 
embalagem 64 rolos. 

Fardo 350 

41,82 
48 Pente de cabelo, material plastico, modelo cabo, 

dentes grossos, 	tamanho grande, 	tipo dentes 
separados 

Unid. 100 

1,77 
49 Pente de cabelo, material plástico, modelo sem 

cabo, dentes finos, tamanho grande, tipo dentes 
próximos, finalidade alisar fios, dimensões 18 cm x 
3 mm 

Unid. 80 

1,53 
50 Pilha, tamanho grande, tipo alcalina, tensão 1,5, 

caracteristicas adicionais não recarregável, Modelo 
D 

Unid. 70 

10,32 
51 Pilha, tamanho palito, tipo alcalina, modelo  AAA  Unid. 150 3,42 
52 Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo  AA  Unid. 100 3,17 
53 Pregador 	de 	roupa, 	caracteristicas 	adicionais,  

material madeira- embalagem com 12 unidades 
Pct.  150 

1,63 
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54 Rodo, 	material 	cabo 	madeira, 	material 	suporte 
madeira, comprimento suporte 40 cm, cor suporte 
e cabo natural, quantidade borrachas 2 

Unid. 900 
, 
5,50-- 

55 Rodo, 	material 	cabo 	madeira, 	material 	suporte 
madeira, comprimento suporte 60 cm, cor suporte 
e cabo natural, quantidade borrachas 2 

Unid. 750 

6,85 
56 Sabão barra, composição básica água, pigmento,  

coadjuvante, emoliente, seqüestrante, peso 200 g, 
formato retangular, cor azul - embalagem pacotes 
de 05 unidades. 

Pct  2.000 

5,47 
57 Sabão pó, aplicação lavar roupas e limpeza geral, 

aditivos 	alvejante 	e 	amaciante, 	tensoativo 
biodegradável, 	odor 	campestre 	- 	embalagem 
unidades de 500 g 

Caixa 10.000 

3,05 
58 Sabonete, aspecto fisico sólido, peso 90 g, tipo 

com 	perfume, 	formato 	ovalado, 	cor 	branca, 
aplicação pele normal 

Unid. 1.500 

1,23 
59 Saco 	plástico 	p/ 	lixo 	100 	litros 	para  

recondicionamento de residuos sólidos, 0,05 micras 
de espessura na cor preta ou branca resistente e 
reforçado. 	Dentro das normas da ABNT 9.191 
embalagem com 10 unidades 

Pct.  4.500 

2,32 
60 Saco 	plastic° 	p/ 	lixo 	15 	litros 	para  

recondicionamento de residuos sólidos, 0,05 micras 
de espessura na cor azul ou branca resistente e 
reforçado. 	Dentro das normas da ABNT 9.191 
embalagem com 10 unidades 

Pct.  3.500 

2,27 
61 Saco 	plástico 	p/ 	lixo 	30 	litros 	para  

recondicionamento de residuos sólidos, 0,05 micras 
de espessura na cor azul ou branca resistente e 
reforçado. 	Dentro das normas da ABNT 9.191 
embalagem com 10 unidades 

Pct.  3.500 

2 27 , 
62 Saco 	plástico 	pi 	lixo 	50 	litros 	para  

recondicionamento de residuos sólidos, 0,05 micras 
de espessura na cor azul ou branca resistente e 
reforçado. 	Dentro das normas da ABNT 9.191 
embalagem com 10 unidades 

Pct.  4.500 

2,32 
63  Shampoo,  tipo neutro, aplicação infantil, cabelos 

normais, 	caracteristicas 	adicionais 	banho 	sem 
lágrimas - embalagem 200 ml 

Unid. 300 

7,47 
64 Solução 	limpadora, 	aplicação 	fornos 	e 

equipamentos 	de 	cocção, 	tipo 	descarbonizante, 
apresentação caixa com 12 frascos plástico de 250 
g 

Unid. 200 

7,73 
65 Solução 	limpeza, 	composição 	básica 	Acido 

fosf6rico, 	finalidade 	limpeza 	aluminio, 
características 	adicionais 	incolor, 	antioxidante 	- 

Caixa 300 

25,88 

fe" 
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embalagem caixa com 12 unidades 1000 ml . 

66 Solução limpadora 	(detergente) de 	uso geral, 
apresentação 	liquida, 	embalagem 	500 	ml, 
composição : 	alquil benzeno, sulfonato de sodio, 
solvente, coadjuvantes, conservante, sequestrante, 
corante, fragrância e água. 

Caixa 80 
-. 	- 

,-,...., 

40,40 
67 Talco 	infantil, 	testado 	dermatologicamente, 

apresentação frasco aplicador com 200 g 
Unid. 150 

7,45 
68 Toalha de papel, material papel, tipo folha dupla 

picotada, 	quantidade 	toalha 	60, 	comprimento 
22,50, largura 21,50, cor branca - embalagem fardo 
com 04 pacotes 

Fardo 450 

57,93 
69 Toalha de papel, material papel, tipo folha simples, 

quantidade toalha 120, comprimento 22, largura 27, 
cor branca 

Fardo 550 

3,30 
70 Torneira, 	material 	corpo 	pvc, 	diâmetro 	1/2, 

aplicação filtro d'água de barro, cor bege/preta 
Unid. 250 

3,63 
71 Vassoura, material cerdas  ninon,  material cabo 

madeira, 	comprimento 	cepa 	30, 	comprimento 
minimo cerdas 8 cm, caracteristicas adicionais com 
cabo, aplicação limpeza em geral 

Unid. 650 

8 77 , 
72 Vassoura, material cerdas plagava, material cabo 

madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 
17 cm, comprimento cerdas 13 cm 

Unid. 250 

12,17 
73 Vassourinha, material cerda náilon, material cabo 

madeira, aplicação limpeza sanitário, com suporte 
Unid. 250 

583 , 
74 Vela 	de 	filtro, 	material 	cerâmica 	microporosa, 

comprimento 	26, 	diAmetro 	6, 	caracteristicas 
adicionais 	fixador 	de 	plastic() 	e 	borracha 	de 
vedação 

Unid. 550 

4,33 

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

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

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

15. Os produtos deverão ter, a vencer, o prazo de validade minimo de 70% do prazo total fixado 
pelo fabricante. Informamos que no recebimento do produto devera ser atendido o prazo 
constante no Termo de Referência e se no item mesmo for omisso,  sera  observado o percentual 
estipulado neste item. 

CLASSIFICAÇÃO  DOS BENS COMUNS 
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3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos tettnos 
Lei n° 10.520/2002 e do Decreto Municipal n.° 004/2014. 

4 MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE  SUPRIMENTO  

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

4.2. Os bens deverão ser entregues no endereço especificado na ordem de fornecimento, em 
sua ausência deverá ser entregue na sede do órgão licitante, no endereço Rua Presidente 
Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, no horário das 08h0Omin horas às 17h0Omin horas. 

4.3. 0 fornecimento dos produtos, cujos preços serão registrados através da Ata de Registro de 
Preços, deverão ser solicitados mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento - AutF 
correspondente. 

4.3.1. Cada Autorização de Fornecimento - AutF conterá, sucintamente: 

a) Autorização de Fornecimento n.° X)<X/2018; 
b) Ata de Registro de Preços n.° XXX/2018 - Pregão Presencial n.° )00q2018; 
c) Razão Social do Fornecedor, n.° do CNPJ, Endereço, Telefone e  e-mail;  
d) Número do Lote ou do Item; 
e) Descrição do produto; 
f) Quantidade solicitada; e 
g) Valor registrado e valor total. 

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

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

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

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO 	 

5.1. 0 custo estimado foi apurado a partir de orçamentos provenientes de pesquisas de 
mercado, e em verificação aos preços já praticados no Município. 
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6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE  ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. 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  dare  até 07 (sete) dias do 
recebimento provisório. 

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

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

6.3. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato; 

7. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 	 

7.1. A Contratada obriga-se a: 

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

72.1. 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; 

722. 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°8078, de 1990; . 

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

7.2.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
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f2st 
7.Z4. Comunicar a Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)  hobs  que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazO-previst 
com a devida comprovação; 

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

72.6. 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; 

• 72.7. 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; 

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

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. A Contratante obriga-se a: 

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

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

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

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

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

8.2. A Administração não responderá por quaisque(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 decorré'ncia de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

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

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

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

  

10.1. 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 tu-
defeitos observados. 

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

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vicios 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. 

10.1 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das 
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ã autoridade competente para 
as providencias cabíveis. 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 8.666/1993, da Lei n.° 10.520/2002, 
dos Decretos Municipais n.° 004/2014 a Contratada que, no decorrer da contratação: 

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

111.2. Apresentar documentação falsa; 

11.1.3. Comportar-se de modo inid6neo; 

11.1.4. Cometer fraude fiscal; 

11,1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Pregos 
ou no Contrato. 

6 
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b 4. 
112 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acirpa  near  
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

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

b. Multa: 

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 inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada 
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o 
valor total do contrato. 

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

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar coi'rí.  

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 
1a  Camara  do TCU. 

d. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no  CRC  pelo 
prazo de até cinco anos; 

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

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

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

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

11.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
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11.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administraçáo em01 
de atos ilícitos praticados. 

11A. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo_ 
administrativo que assegurará o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n.° 8.666/1993. 

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

11,6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente. 

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

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

1 t8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

1t9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no de orrer da licitação estão previstas 
no Edital. 

Prefe 

e7 
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ANEXO  It.:  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial 

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 

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

1. Identificação do Licitante: 

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

2. Condições Gerais da Proposta: 

a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação; 
o valor do prego unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de prego, nos quais 
estão Incluidas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive 
impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de reposição, 
materiais/serviços utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas necessárias que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o cumprimento das obrigações 
decorrentes do contrato. 

3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 

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

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

c. em nossa proposta estão incluidas todas as despesas referentes a execução do objeto licitado, 
bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que 
incidam ou venham incidir sobre o referido objeto; 

d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 
ocorrer. 

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

5. Proposta de Pregos 

"Observagão: Cabe aqui na proposta de pregos, o licitante transcrever os itens da planilha constante-M-
Termo de Referência, com os lotes ao qual deseja realizar proposta. 

Material de Limpeza 
Item Descrição Unid Quat V. Unt V. Total 
01  

• 

Aqua  Sanitária, composição Hipoclorito de S6dio 
e Agua, teor de cloro ativo 2,00% a 2,5% p/p, uso 
para lavagem de roupas, limpeza de vidros, louças, 
porcelanas, 	mármores, 	plásticos 	e 	cerâmicas, 
desinfecção 	de 	pias, 	vasos 	sanitérios 	e 	ralos, 
desinfecção de frutas, verduras e legumes, combate 
a larva do mosquito da dengue - embalagem cx. c/ 
12 unidades 

Caixa 1000 

02 Álcool 	etilico, 	aspecto 	fisico 	liquido 	limpido, 
incolor, volâtil, teor alcoólico minimo de 92° gl, grau 
de pureza minimo de 70% p/p inpm, caracteristica 
adicional anidro, absoluto. Cx c/ 12 unidades 

Caixa 400 

03 Bateria não recarregável, tipo alcalina, voltagem 9 
V, 	aplicação 	aparelho 	eletro-eletrônico 	(não 
importada) 

Unid. 200 

04 Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, 
acabamento interior com meia de poliéster, material 
sola borracha antiderrapante, cor branca, tamanhos 
variados, tipo cano longo, uso serviços gerais 

Pares 80 

05 Cera polimento piso, composição basica polimeros 
acrílicos e ceras especiais, superfícies indicadas 
lajotão, 	cerâmica, 	azulejos, 	caracteristicas 
adicionais anti-derrapante, apresentação liquida - 
embalagem cx. Com 12 unidades 

Caixa 250 

06 Copo 	para 	agua 	200 	ml, 	pldstico 	reforçado, 
fabricado com polipropileno, descartável, higiênico 
produzido conforme norma ABNT n°- NBR. 14865. 
Apresentar amostra - embalagem com 	2.500 
unidades 

Caixa 400 

07 Copo para cafezinho 50 ml plistico reforçado 
fabricado com polipropileno, descartável, higiênico 
(cx c/ 50) produzido conforme norma ABNT n°-
NBR. 14865. Apresentar amostra - embalagem cx. 
Com 5.000 unidades 

Caixa 300 

08 
Hi  

Cotonete, haste flexivel com pontas de algodão 
higiênico  anti-germes cx C /75 und 

Caixa 150  

09 Creme dental, composição basica com  fluor  ativo 
de 	(1100 	ppm), 	sabor 	tutti-frutti, 	tipo 	infantil, 

Unid. 1300 
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capacidade 90 g 
10 Creme hidratante, composição lipossomado de 

aloé 	vera, 	ceramidas, 	outros 	componentes 
vitaminas 	a,a, 	c, 	e, 	caracteristicas 	adicionais 
• antialérgico, sem odor - embalagem pote de 200 g 

Unid. 80 

11 Creme para assaduras - composição Dexpantenol 
ou 	Vitamina 	B5 	(pomada 	e 	solução 	a 	5%), 
embalagem 30 g 

Unid. 250 

12 Creme para pentear, formula enriquecida com 
Queratina e  Cleo  de Argan, ajuda a manter a 
hidratação 	dos 	fios, 	sem 	deixa-los 	oleosos, 
reduzindo o  frizz  e o volume - embalagem 300 ml 

Unid. 150 

13 Desinfetante 1000 ml - Principio ativo minimo 0150 
%.- embalagem caixa com 12 unidades 

Caixa 550 

14 Desinfetante 500 ml - Principio ativo mínimo 0,50 
% - embalagem caixa com 12 unidades 

Caixa 80 

15 Desodorante infantil, testado dermatolicamente, 
hipoalérgico, embalagem 100 ml 

Unid. 150 

16 Desodorizador sanitário, composição paradicloro 
benzeno,essência e corante, peso liquido 35 g, 
aspecto 	fisico 	tablete 	sólido, 	caracteristicas 
adicionais suporte plástico para vaso sanitário 

Unid. 450 

17 Odorizador 	de 	ar, 	essência 	lavanda/jasmim, 
apresentação 	aerosol, 	aplicação 	aromatizador 
ambiental, caracteristicas adicionais não contenha 
cfc 

Unid. 350 

18 Detergente 	Acido 	para 	remoção 	de 	sujeiras 
inorgânicas encardidos de terra, excesso de rejuto 
e 	calcificações 	dos 	seguintes 	pisos: 	cerâmicas, 
azulejos, ardósia, sanitários. Diluição Limpeza Leve 
-> 1 parte para 15 partes de água, Limpeza Pesada 
-> 1 parte para 8 partes de água - embalagem 01 
litro 

Unid. 450 

19 Detergente, 	composição 	tesoativos 	aniemicos, 
coadjuvante, preservantes, componente ativo linear 
alquibenzeno 	sulfonato 	de 	sodio, 	aplicação 
remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, 
aroma 	natural, 	caracteristicas 	adicionais contém 
tensoativo biodegradável - embalagem com 24 
unidades. 

Caixa 450 

20 Escova dental, 	material cerdas nailon, 	material 
cabo 	plástico, 	tipo 	cabo 	reto, 	formato 	cabeça 
retangular, 	com cantos 	arredondados, 	aplicação 
infantil, caracteristicas adicionais cabo ligeiramente 
• flexível, 	caracteristicas 	adicionais 	comprimento 
16cm, 4 fileiras tufo, total 28 tufos, tipo cerdas 
macia, 	da 	mesma 	altura, 	extremidades 

Unid. 450 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.221012/0001-75 

	
Telefone: (77) 3489.1041 



tan  

MUNICÍPIO DE COCOS 

• arredondadas 
21 Escova roupa, material corpo madeira, tratamento 

superficial envernizado, 	material cerdas sintético, 
cor cerdas amarela 

Unid. 150 

22 Esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, 
formato retangular, abrasividade  minima  / média, 
aplicação 	utensilios 	e 	limpeza 	em 	geral, 
caracteristicas adicionais dupla face, comprimento 
minimo 100 mm, largura  minima  71 mm. 

Unid. 2200 

23 Esponja 	limpeza, 	material 	la  de  ago  carbono,  
formato retangular, abrasividade  minima,  aplicação 
limpeza geral, comprimento minimo 150, largura  
minima  50, 	peso liquido minimo 65, espessura  
minima  0,30 - embalagem com 14 buchas 

Pct.  2200 

24 Flanela, material flanela, comprimento 50, largura  
30, cor amarela - embalagem pacote com 06 
unidades 

Pct.  350 

25 Flanela, material flanela, comprimento 50, largura  
30, cor branca - embalagem pacote com 06 
unidades 

Pct.  250 

26 Fósforo, 	material 	corpo 	madeira, 	tipo 	curto 	- 
embalagem com 10 caixinhas 

Caixa 250 

27 Fralda 	descartável 	infantil 	com 	barreiras 
antivazamento, 	maxima  absorção, hipoalergênica 
tamanho EXTRA GRANDE para crianças acima de 
12kg. 

Unid 1.200 

28 Fralda 	descartável 	infantil 	com 	barreiras 
antivazamento, 	maxima  absorção, hipoalergênica 
tamanho GRANDE para crianças 8 a 12kg 

Unid 1200 

29 Fralda 	descartável 	infantil 	com 	barreiras 
antivazamento,  maxima  absorção, hipoalergênica 
tamanho MÉDIO para crianças 5 a 9,5kg. 

Unid 1.200 

30 Fralda 	descartivel 	infantil 	com 	barreiras 
antivazamento, máxima absorção, hipoalergênica 
tamanho PEQUENO para crianças de até 6kg. 

Unid 1.600 

31 Fralda geriátrica descartivel tamanho P, para 
uso 	adulto, 	peso 	até 	40 	kg, 	cintura 	de 
aproximadamente 50 cm a 80 cm. A fralda deverá 
possuir 	formato 	anatômico, 	auto 	grau 	de 
absorvência, camada interna de gel retentor de 
umidade, barreira contra vazamentos e no  minim() 
tits  fios de elásticos e duas fitas adesivas de cada 
lado, deverá ser composta de fibras de celulose 
antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério 
da  Sale  

Unid 900 

32 Fralda geriátrica tamanho M, para uso adulto, 
peso até 70 kg, cintura de aproximadamente 75 cm 

Unid 1000 
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a 	120 	cm. 	A 	fralda 	deverá 	possuir 	formato 
anatômico, 	auto 	grau 	de 	absorvência, 	camada 
interna de gel retentor de umidade, barreira contra 
vazamentos e no minimo trés fios de elásticos e 
duas fitas 	adesivas de cada 	lado, 	deverá ser 
composta de fibras 	de 	celulose 	antialérgicas e 
atóxicas, com registro no Ministério da Saúde 

33 Fralda geriátrica descartável tamanho G, para 
uso 	adulto, 	peso 	até 	90 	kg, 	cintura 	de 
aproximadamente 80 cm a 150 cm. A fralda devera 
possuir 	formato 	anatômico, 	auto 	grau 	de 
absorvência, camada interna de gel retentor de 
umidade, barreira contra vazamentos e no minimo 
três fios de elasticos e duas fitas adesivas de cada 
lado, devera ser composta de fibras de celulose 
antialérgicas e atéxicas, com registro no Ministério 
da  Sake  

Unid 1.200 

34 Guardanapo de papel, material celulose, largura 
22, comprimento 22, cor branca, tipo folhas dupla - 
embalagem com 50 unidades 

Unid  BOO  

35 Isqueiro portátil - origem nacional Unid. 400 
36 Limpa-vidro, 	aspecto fisico 	liquido, composição 

lauril 	éter, 	sulfato 	de 	s6dio, 	caracteristicas 
adicionais 	pulverizador 	com 	gatilho, 	validade  
minima  3 anos 

Unid. 200 

37 Luva borracha, material látex natural, tamanhos 
variados, 	caracteristicas 	adicionais 	aveludada 
internamente e antiderrapante, uso doméstico, cano 
curto. 

Pares 350 

38 Mamadeira, material policarbonato, capacidade 240 
ml, cor azul e/ou rosa, material bico  latex  atoxico e 
antialérgico, temperatura esterilização 125 

Unid. 350 

39 Pi coletora lixo, material coletor aluminio zincado, 
material cabo madeira, comprimento cabo 80 cm, 
comprimento 28 cm, 	largura 28 cm, 	aplicação 
limpeza. 

Unid. 150 

40 Palito, 	material 	madeira, 	formato 	roliço, 
comprimento 6 	cm, 	aplicação 	higiene dental 	- 
embalagem caixa com 100 unidades 

Caixa 150 

41 Pano limpeza, material 100% algodão, atoalhado, 
caracteristicas 	adicionais 	acabamento 	cozido 	e 
alvejado sem mercerização e, aplicação limpeza de  
Imps,  cor branca 

Unid. 300 

42 Pano 	limpeza, 	material 	100% 	algodão, 
comprimento 	80, 	largura 	50, 	caracteristicas 
adicionais  chic),  cor branca, espessura grossa 

Unid. 2000 

43 Pano 	limpeza, 	material 	100% 	algodão, Unid. 800 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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• comprimento 	80, 	largura 	55, 	caracteristicas 
adicionais chio, cor branca, espessura grossa  

44 
• 

Papel aluminio, 	material 	aluminio, 	comprimento 
7,50 m, largura 40 cm, apresentação rolo 

Unid. 200 - 

45 

• 

Papel filme, 	material 	pvc - cloreto de polivinila, 
comprimento 100, largura 29 cm, apresentação rolo, 
aplicação doméstica 

Rolo 200 

46 Papel 	higiênico, 	material 	celulose 	virgem 	ou 
aparas excelente qualidade, comprimento 30 m, 
largura 	10 	cm, 	tipo 	folha 	dupla, 	cor 	branca, 
características 	adicionais 	macio, 	absorvente 	e 
homogêneo - embalagem fardo com 16 pacotes de 
04 rolos. 

Fardo 600 

47 Papel 	higiênico, 	material 	celulose 	virgem 	ou 
aparas excelente qualidade, comprimento 40 m, 
largura 	10 	cm, 	tipo 	folha 	simples, 	cor 	branca, 
caracteristicas adicionais macio, 	alta absorção - 
embalagem 64 rolos. 

Fardo 350 

48 Pente de cabelo, material plástico, modelo cabo, 
dentes grossos, 	tamanho grande, 	tipo dentes 
separados 

Unid. 100 

49 Pente de cabelo, material plástico, modelo sem 
cabo, dentes finos, tamanho grande, tipo dentes 
pr6ximos, finalidade alisar fios, dimensões 18 cm x 
3 mm 

Unid. 80 

50 Pilha, tamanho grande, tipo alcalina, tensão 1,5, 
caracteristicas adicionais não recarregável, Modelo 
D 

Unid. 70 

51 Pi ha, tamanho palito, tipo alcalina, modelo AM Unid. 150 
52 Pi ha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo M Unid. 100 
53 Pregador 	de 	roupa, 	caracteristicas 	adicionais,  

material madeira - embalagem com 12 unidades 
Pct  150 

54 Rodo, 	material 	cabo 	madeira, 	material 	superte 
madeira, comprimento suporte 40 cm, cor suporte 
e cabo natural, quantidade borrachas 2 

Unid. 900 

55 Rodo, 	material 	cabo 	madeira, 	material 	suporte 
madeira, comprimento suporte 60 cm, cor suporte 
acabo natural, quantidade borrachas 2 

Unid. 750 

56 Sabão barra, composição básica água, pigmento,  
coadjuvante, emoliente, seqüestrante, peso 200 g, 
formato retangular, cor azul - embalagem pacotes 
de 05 unidades. 

Pct  2.000 

57 Sabão pó, aplicação lavar roupas e limpeza geral, 
aditivos 	alvejante 	e 	amaciante, 	tensoativo 
biodegradável, 	odor 	campestre 	- 	embalagem 
unidades de 500g 

Caixa 10.000 

58 Sabonete, aspecto físico sólido, peso 90 g, tipo Unid. 1.500 
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com 	perfume, 	formato 	ovalado, 	cor 	branca, 
aplicação pele normal 

59 Saco 	plistico 	p/ 	lixo 	100 	litros 	para  
recondicionamento de residuos sólidos, 0,05 micras 
de espessura na cor preta ou branca resistente e 
reforçado. 	Dentro das normas da ABNT 9.191 
embalagem com 10 unidades 

Pct.  4.500 ,-, 

60 Saco 	plástico 	p/ 	lixo 	15 	litros 	para  
recondicionamento de residuos sólidos, 0,05 micras 
de espessura na cor azul ou branca resistente e 
reforgado. 	Dentro das normas da ABNT 9.191 
embalagem com 10 unidades 

Pct.  3.500 

61 Saco 	plistico 	p/ 	lixo 	30 	litros 	para  
recondicionamento de residuos sólidos, 0,05 micras 
de espessura na cor azul ou branca resistente e 
reforgado. 	Dentro das normas da ABNT 9.191 
embalagem com 10 unidades 

Pct.  3.500 

62 Saco 	plistico 	p/ 	lixo 	50 	litros 	para  
recondicionamento de residuos sólidos, 0,05 micras 
de espessura na cor azul ou branca resistente e 
reforçado. Dentro das normas da ABNT 9.191 
embalagem com 10 unidades 

Pct.  4.500 

63  Shampoo,  tipo neutro, aplicação infantil, cabelos 
normais, 	características 	adicionais 	banho 	sem 
lágrimas - embalagem 200 ml 

Unid. 300 

64 Solução 	limpadora, 	aplicação 	fornos 	e 
equipamentos 	de 	cocção, 	tipo 	descarbonizante, 
apresentação caixa com 12 frascos plâstico de 250 

Unid. 200 

65 Solução 	limpeza, 	composição 	basica 	acido 
fosfórico, 	finalidade 	limpeza 	alumínio, 
características 	adicionais 	incolor, 	antioxidante 	- 
embalagem caixa com 12 unidades 1000 ml 

Caixa 300 

66 Solução 	limpadora 	(detergente) 	de 	uso 	geral, 
apresentação 	liquida, 	embalagem 	500 	ml, 
composição : 	alquil benzeno, sulfonato de s6dio, 
solvente, coadjuvantes, conservante, sequestrante, 
corante, fragrância e âgua. 

Caixa 80 

67 Talco 	infantil, 	testado 	dermatologicamente, 
apresentação frasco aplicador com 200 g 

Unid. 150 

68 Toalha de papel, material papel, tipo folha dupla 
picotada, 	quantidade 	toalha 	60, 	comprimento 
22,50, largura 21,50, cor branca - embalagem fardo 
com 04 pacotes 

Fardo 450 

69 Toalha de papel, material papel, tipo folha simples, 
quantidade toalha 120, comprimento 22, largura 27, 
cor branca 

Fardo 550 
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• 70 Torneira, 	material 	corpo 	pvc, 	diâmetro 	1/2, 
aplicação filtro d'água de barro, cor bege/preta 

Unid. 250 

71 Vassoura, material cerdas náilon, material cabo 
madeira, 	comprimento 	cepa 	30, 	comprimento 
rninimo cerdas 8 cm, caracteristicas adicionais com 
cabo, aplicação limpeza em geral 

Unid. 650 

72 Vassoura, material cerdas piagava, material cabo 
madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 
17 cm, comprimento cerdas 13 cm 

Unid. 250 

73 Vassourinha, material cerda náilon, material cabo 
madeira, aplicação limpeza sanitário, com suporte 

Unid. 250 

74 Vela 	de 	filtro, 	material 	cerâmica 	microporosa, 
comprimento 	26, 	diâmetro 	6, 	caracteristidas 
adicionais 	fixador 	de 	plástico 	e 	borracha 	de 
vedação 

Unid. 550 

XXX XXXX de 2018.  - UF, XX de 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

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

• Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE 

A 

• Prefeitura Municipal de Cocos  

Equine  de Pregão Presencial  

Ref.: PREGA0  PRESENCIAL  N.° 011-2018  

DECLARAÇÃO
,, 

A empresa 	  inscrita no CNPJ n.° 	DECLARA, em 

atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL NP 011-2018, no  art.  32, § 2°, da Lei 

n,°..666/93, e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa  MARE  n.° 05/1995, a inexistência cfe 

fato superveniente impeditivo da sua habilitação. 

- UF, XX de XXXXXX>0' 	de 2018; 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

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

El  

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

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

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

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 

A empresa 	  inscrita 

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

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

DECLARA,para fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, , 

acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 

05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e nem menor de dezesseis anos. 

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

de 2018. - UF, XX de XXXXX 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇAa A licitante deverá confeccionar este documento  ern  papel timbrado da empresa 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-00 
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MUNICÍPIO DE COCOS 
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MODELO DE DECLARAÇA0 • MICRO EMPRESA OU EPP 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE 
Modelo de declaragdo de microempresa ou empresa de pequeno porte: 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 

(razão social da empresa) 	  inscrita no CNPJ n.° 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a) 	  portador(a) da Carteira 
de Identidade n.° 	  e do CPF n9 	 , DECLARA, para fins do disposto 
no Edital da PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018, sob as sanções administrativas cablveis e sob 
as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( 	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de 
14/12/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3° da Lei Complementar n. 

1. 123, de 14/12/2006. 
(•) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1° do  art.  18-A da Lei  Complemental.  
n° 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas no 
§ 4°, do  art.  3°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

XXXX)00(>0000KX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

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

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

	 por 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000  
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ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 

(razão social da empresa) 	  inscrita no CNPJ n.° 	 , por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a) 	 , portador(a) da Carteira 

de Identidade n.° 	  e do  OFF  n.° 	  DECLARA, para fins do disposto 

no Edital da PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que os envelopes n.° 1 e 2 contêm a indicação do objeto, o prego 

oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente. 

XXX 
	

X- UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

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

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-00 
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ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Nortnativa•n.° 2, de‘ln.da 
setembro de 2009 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento OrçamentiC, 

Gestão 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

• Equipe de Pregão Presencial 

Ref:: PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 

(Identificação completa do representante licitante), como representante devidamente 
constituido de (Identificação completa da empresa licitante) doravante denominado (Licitante), para 
fins do disposto no edital do PREGÃO PRESENCIAL N°011-2018, declara, sob as penas da lei, 
em especial o  art,  299 do Código Penal Brasileiro, que: 

• (a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N,° 011-2018 foi 
elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

• (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO 
PRESENCIAL N.° 011-2018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N.° 
011-2018 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N.° 
011-2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Cocos antes da abertura oficial das propostas; e 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS 
COÇOS 
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(0 que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que deté 

poderes e informações para firmá-la. 

- UF, XX de XXXXX)00000000(X de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

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

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

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

6- 



MUNICÍPIO DE COCOS 
COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

ANEXtVill MODELO DECLARAÇÃO - PROCURAÇÃO PRATICA DE ATOS 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRATICA DE ATOS 

CONCERNENTES AO CERTAME 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 

CREDENCIAL 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) 1 Senhor(a) 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de 

Identidade n.° 	, expedido pela 	, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas 
do Ministério da Fazenda, sob o n.° 	, residente a rua  	0 

como nosso mandatério, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos 
ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-
arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos 
ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame  etc).  

- UF, XX de 	)00000( de 2018 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

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

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

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

DECLARAÇÃO -TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Pregoeiro e Equipe de Apoio  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 011-2018 

, pessoa jurídica de direito privado, com sede :.a  
bairro 	 , 	na 	cidade 	de 

A empresa 	 

	 , Estado de 	 , devidamente inscrita no CNPJ sob n° 
	, inscrição estadual n° 	  neste ato 

representado por seu representante legal, 	  nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador da Cédula de Identidade n° 	 , e inscrito no CPF n° 

residente e domiciliado a 	 , bairro, 
na 	cidade 	de 	 Estado 	de 
	, através da presente declaração, DECLARO que não possuo, em minha 

cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos Ill e IV do  art.  10  e no inciso Ill do  art.  50  da ConstituIção Federal de 1988. 

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

- UF, XX de 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da EMpresa 
CNPJ n.° 	  

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

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

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



tado da Balda 

MUNICÍPIO DE COCOS 

ANEXOV MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.° 011-2018 
PROCESSO LICITATGRIO N.° 041-2018 
• VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos XX dias do mês de )000000000( de X)C0C, O MUNICÍPIO DE COCOS, Estado da Bahia, por 
intermédio do Municipio de Cocos, com sede na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, 
Estado da Bahia, CEP 47.680-000, inscrito no CNPJ sob o n.° 14222.012/0001-75, neste ato 
representado pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano, XXXXXXX, M(X% portador do RG 
n.° XX)0(XXXX SSP/XX e CPF n.° XXX.XXXXXX-XX, residente e domiciliado na XXXXX XXXXXX 
)(XXX, XX, )00000(, 	, XXXXXX, CEP XX.XXX-XXX„ legalmente investido e no exercicio 
pleno de Secretaria, doravante denominado CONTRATANTE. 

Nos termos da Lei n.° 10.520/2002, da Lei n.° 8.078, de 1990- C6digo 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° 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.° X0X/2018, homologado pelo Prefeito Municipal em xxxxx; 

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 XXXX, inscrita no CNPJ 
sob o n.° XXX XXX XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXX)0000000000% CEP XX XXX-XXX, no 
Municipio de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de 
Identidade n.° XJ00000( e CPF n.° XXXXXXXXX-XX, cuja proposta foi classificada em XX lugar 
no certame. 

1.1. 0 objeto desta Ata é a Contratação de empresa para registro de pregos para futuras e 
eventuais Aquisições de material de limpeza destinado as Secretarias e Departamentos do 
Municipio de Cocos, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades 
estabelecidas abaixo: 
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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 coqtrataVão 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.  

GU 
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2.1. 0 orgão gerenciador  sera  a Secretaria Municipal de Administração. 

2.2.  Sao  participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal de Administração; 

22.2. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

2.2.3. Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

2.2.4. Secretaria Municipal de Agricultura; 

2.2.5. Secretaria de Meio Ambiente; 

22.6. Secretaria Municipal de Educação; 

2.2.7. Fundo Municipal de Saúde; 

2.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do orgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n°8.666, de 1993.0 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. 

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

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

A.411PAP.. takEdekd pt.  pkEgb8 
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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. 	 rs. - 

"". 
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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  &gat  gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

42 Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
prego praticado no mercado, o órgão gerendador deverá: 

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

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

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

4.3. Quando o preço 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. Convocaras demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

44. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à mvogagào da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabiveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

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

OP_ A 	A  CELA 	0.091OR 

• 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 Regisbo de Pregos; 

51.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o 
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem  justificative  aceitável; 
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51.3. Não aceitar reduzir o prego registrado, na hipótese deste se tornar superior áque 
praticados no mercado; ou 

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

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

52 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 

5.2.2. a pedido do fornecedor 

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

-TPR ,qpg.„c9 	 tküNfektb,tagIVALÉSIT 

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

6.2. 0 órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho 011 instrumento 
equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito a contratação, 
sem prejuízo 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 da 
fornecedor e aceita pela Administração. 

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

6.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
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• 64.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderãokSkder 
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 devera manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

6.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização  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. 

17.41M 

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

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes 
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. PIALL$ 	 PRP94_ 

8.1. Durante a vigência de cada contratação, os pregos 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. CLAUSQL,A. 
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OBRIGA OES DA.CQN  RAT  TE E 

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: 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-00 
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9.2.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indi ádos7e1 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 'tkiropost&, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da4árca, ' 
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

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

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

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

9.13. 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; 

9.25. Manter, durante toda a execução do contrato,  ern  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, prestaçâo 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; 

te,  
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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 realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superiora 90 
(noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados em Ata. 

• 9.3.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens teõebid 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para  Tins,  
aceitação e recebimento definitivos; 

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

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

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

ItcEmmElit 	bag AP:EITAQ 

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 hip6tese 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 minimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade 
competente.  

LA ggirn PAIMIPW.:0DO ,APArvigHT 
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11.1. 0 prazo para pagamento  sera  de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir db inicio 
mês subseqüente ao vencido, ap6s a devida conferência e liberação do órgão 
fiscalizador 	 NZ•  

OS 
NO MUNICIPAL 

• 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  5°, §3° da Lei n.° 
8.666/1993. 

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

11.2.1. 0 "atesto" fica condicionado a 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 a 
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer  onus  para a Contratante. 

11.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta Certificado de Registro Cadastral -  
CRC  e, se necessário, aos sitios oficiais, para verificar a manutenção das condições de 
habilitação 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. 

11.51 . A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da 
Lei Complementar n.° 123/2006, não sofrera a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime, em relação as suas receitas pr6prias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° 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 depósito 
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancario 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 responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
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11.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ngg_ tenh' 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de  If  ncargo 
moratários proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista\perib 
pagamento até a data do efetivo pagamento, A taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicandb-se---
a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido 

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

(6 / 100) 
365 

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

VP  = Valor da Parcela em atraso 

_ 
ECIMA SEGUNDA ,CONTROLE DA EXECUÇAO-Da CO 

12.1. No 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 á regularização de falhas ou 
defeitos observados. 

12.1.1. 0 representante da Contratante deverá 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, vicios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em  co-responsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n.° 8.666/1993. 

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

' 	 Ig tkagtittAtiNiMittkikt(VA , ' _ 
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13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 10.520/2002 e do Decre 
n.° 004/2014 a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

ocos 0ryoluc.f4NUNICIPAL 
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13.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ouitão 
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de 
Registro de Preços; 

13.1.2. Apresentar documentação falsa; 

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 inid6neo; 

13.1.6. Cometer fraude fiscal; 

13.1.7. Fizer declaração falsa; 

13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

112 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

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

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

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada 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: 

13.3.1. Inexecutar 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 Preços 
• ou no instrumento de contrato. 

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

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

Moratória de até10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado 
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 inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada 
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o 
valor total do contrato. 

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

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com 
qualquer ôrgão 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.° 3/57/2011, da 
1° Câmara do TCU. 

Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cocos e descredenciamento no  
CRC  pelo prazo de até cinco anos; 

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

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

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

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

13.5.2. tenham praticado atos ilicitos 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-a em processo 
administrativo que assegurara o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n.° 8.666/1993. 
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117. A autoridade competente, na aplicação das sangões, levará em consideração*dráigd`ad 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Achninfspagá 
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 cabiveis. 

:t4CIJUS sPf us 

14.1. Será anexada a esta Ata copia do Termo de Refei ência.  

14.2. Integram está Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 
Presencial para Registro de Preços n.° 011-2018 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°8078/1990 - 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 
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Município de Cocos, Bahia, XX de 

Marcelo de Souza Emerenciano 
Prefeito Municipal 

Município de Cocos 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 

CONTRATANTE 

Nome do Representante 
Cargo na Empresa 

Empresa Contratada 
CNPJ n.° XX.XXX.XXXDOCXX-XX 

CONTRATADA 

0 Presente Instrumento encontra-se em Conformidade com as 
disposições legais aplicaveis a matéria em especial ao quanto 

disposto no  art  55 e seguinte da tel n.2  8.666/93.  
Dr.  Carlos Rony de 0 e Silva 

Advogado 
OAB/BAsobon 7828 
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MUNICÍPIO DE COCOS 
COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

ANEXO XI MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 

PROCESSO N° XXXX 

CONTRATO N° xxxxrxxxx 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE XXXX QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE COCOS, 
E A EMPRESA  MOM  

O MUNICÍPIO DE COCOS, com sede na Rua Presidente Juscelino, 115 — centro — 
Cocos - Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 14222.01 20001-75, neste ato representado pelo Sr. 
Marcelo de Souza Emerenciano, Prefeito Municipal, e em conformidade com as atribuições que 
lhe foram delegadas pela Lei Orgânica Municipal, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, 
no Municipio de )000( denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor XXXX, 
portador da Cédula de Identidade n° XXXX e CPF n° XXXX, tendo em vista o que consta no 
Processo n° MO( e o resultado final do Pregão n° XXXXDOCXX, 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. CLÁUSULA PRIMEIRA- oqiii§-4T6 

1.1. 0 contrato tem como objeto a aquisição de [objeto da licitação], visando atender ás 
necessidades do MUNICIPIO DE COCOS, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão 
n° X)00W000C, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SESUNDA DO LOCAL; ,Dk, QUANTIDADE- Ef DO :FikAzo.DEcENTIREatia 
MATERIAL  

2.1. 0 material deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 

LOTE 00 

ITEM DESCRIÇAO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

LOCAL QUANTIDADE PRAZO DE 
ENTREGA 

1 
2 

3 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680- 0 

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

I 



Estado da Bahia 
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, 

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

3.diAtittiLkttikttiltWbAtifitittidgtittkdatitikAtAbA 

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 «dà proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, 
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

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

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

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

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

3.1.4. Comunicar â 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; 

3.1/. 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; 
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MUNICÍPIO  DE COCOS coc OS  
VERNO 	IPA 

• 3.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciánoS /V7 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de gara0a W 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 	i‘ 

Estido t:k,1 Sak'e•a 

41. CLAUSULA QUARTA = DASOBRIGA00ES'DkCONTRATANTE 

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 dat obrigações da CONTRATADA, através de 
servidor especialmente designado; 

4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

5. CLAUSULA OUNTArt0 RECEBIMENTO EACEITACAO D•O OBJETO 

5.1. 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. 

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

5.1.1. Na hip6tese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo. 

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

53. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)  sera  confiado 
a uma comissão de, no minimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

6. CLAUSULA SEXTA baVALORDO'CONTRATO 

6.1. 0 valor do contrato é de R$ XX)0( ((XXX). 
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6.1.1. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas 	inclitetas./ 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargi'kciais, 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, Rateriaist , 
de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratadW-,,,if 

7. CLAUSUCA SÉT111,4k- DA VIGENCIA 

7.1. 0 prazo de vigência do contrato  sera  de XX D0009 dias, a partir da data da assinatura do 
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

ttLÁÜS.ÜÉ:&tltÀiADÓPÀÓÃjÀËNtÕ  

partir da data da 8.1. 0 prazo para pagamento será de XX (X)00C) dias, contados a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA. 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias ateis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art  50, § 3°, da Lei 
n°8.666, de 1993.  

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

8.2.1. 0 "atesto" fica condicionado a 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 
contratação, ou, ainda, circunstancia 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 situagão, não acarretando 
qualquer  onus  para a CONTRATANTE. 

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

8.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na 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 tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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8M. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Credito, mediante depOsitfrernit, 
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA,kbt por 
outro meio previsto na legislação vigente.  

8/. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária 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 contrata 

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

EM=IxNxVP 

EM = Encargos MoratArios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido 

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

(6 / 100) 
365 

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

VP  = Valor da Parcela em atraso 

tuktittlik NtiNA bt5:PrkttO  

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

10:cLAtitutivibttAkbótAckitikaMENtARIA 

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

Gestão/Unidade: 

Fonte: 
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• Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI: 

tatittiatitttgbAIPISCAtitAab 

11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercidr, por um representante da Adrninistração, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curse da execução do contrato e de tudo 
dará ciência á Administração. 

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

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

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

etAüttilkaitti bÂtijiLtEOCCIÈS 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.665, 
de 1993. 

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o$ 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado da contratação. 

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

3. CLAUSULA TREZE DAS INFRAÇÕES 'È i)ASANV5tS.ADMINIStRAtIVAS  

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da L5i n°8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 
2002, do Decreto n°3.555, de 2000 e do Decreto n` 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no 
decorrer da contratação: 
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MUNICÍPIO DE COCOS 

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

13.1.2. apresentar 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. 

e
cOÇOS 
,, 	

I 
OVERN, MUNICIPAL 

13.Z A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

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

b. multa: 

b.1. moratória de até XX% (XXXX por cento) por dia de atraso injustificado sabre o 
valor da contratação, até o limite de XX (000() dias; 

b.2. compensatória de até XX% (XXXX por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo  Set'  cumulada 
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o 
valor total do contrato. 

c. suspensão de licitar e impedimento de contratar 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 anos; 

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

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

13.3. Também ficam sujeitas ás 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 docorrente desta licitação: 
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, 

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

13.3.2. tenham praticado atos ilícitos 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 contraditario 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 a CONTRATANTE serao deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do MUNICÍPIO DE COCOS, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do MUNICÍPIO DE COCOS 
e cobrados judicialmente. 

• 13/. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no  pram maxim°  de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

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

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

ittatJtOtktïtjiktbk2t4itbibÃt:''ÃeÁütÈLÂriOO'S 

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

WeLÁLittiLkititiikat;akittaCatifdaitWOAL 

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

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

el 	
, 

Ill a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibiki 
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 à Administração; 

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

• não admitidas no Contrato; 

VII. o desatendimento as determinações 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°8666, de 1993; 

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

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

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

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela  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 além do limite permitido no § 1° 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 a 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

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

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

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

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

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

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

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

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

15.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

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

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

15.5.1. devolução da garantia; 

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

15.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a•execução da 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o 
limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

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

et  
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• 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. 

CLAIAÚLA-tiEzEtttit'a Dos CASOS OMISSOS 

COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL • 

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°004, de 2014, ao Decreto n° 7.892, de 2013, à Lei Complementar n° 123, 
de 2006, e subsidiariamente a Lei n° 8.666, de 1993, bem como a legislação, bem como nos 
demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 
Contrato, independentemente de suas transcrições. 

17: mitusuLA DEZESSETE,- DA PUBLICAÇÃO 

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

16. CLAUSULAbEZOITO - DO FORO 

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

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

Município de )000C, XX de XXXX de MOO( 

Pela CONTRATANTE 

Pela CONTRATADA 

Rua PresidenteJuscelino, 115, Centro, 
COCOS, Bahia, CEP 47680-000 CNPJ a° 14.222.012/0001-75 

Telefone: (77)3489104j 

0 Presente instrumento encontra-se em Conformidade com as 
disposicaes legais aplicaveis a matéria em especial ao quanto 

disposto no  art.  55 e seguinte da Lei n;28.666/93. .  

Dr. Carlos Rony de 0 e Silva  
Advogado  

OAR/BAsob o n° 7828 
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lastAido  da  Su hid  

MUNICÍPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

ANEXO XII 

Folha de Dados  

FOLHA DE DADOS PARA CONTRATO OU ASSINATURA DA ATA 

Dados da  Empresa 

Razão Social: 

CNPJ: 
	 Inscrição Estadual: 

Endereço: 

Bairro: 
	 Cidade: 

Fax:  CEP: 

Dados da Pessoa 

Telefone(s): 

que assinará o contrato 

Nome Completo: 

Endereço Residencial: 

Cidade: CEP: 

Cargo: 

RG N.°  

Contato na empresa 

Nome Completo: 

Cargo: 

Telefone(s):  

E-mail: 

Fax:( ) 

Ohs,:  Caso a representação seja por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para assinatura do 

contrato. 

XXX XX - UF, XX de de 2018.  

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entrega-lo juntamente  coin  os envelopes da presente licitação. 

Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos 
referente a este procedimento licitatdrio. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente. 
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