EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL. 024/2019 PA N° 135

1. PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE |TAJUÍPE torna público que fará realizar licitação na modalidade de .
PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base da Lei Federal n°
8.666/93 e 10520/02, do TIPO MENOR PREçO GLOBAL POR LOTE.

,4v

O PREGÃO será conduzido pelo Pregoeiro oficial da Prefeitura, auxiliado pela Equipe de Apoio,
conforme designação contida nos autos do processo.
O PREGÃO será realizado dia 26 de junho de 2019, com inicio às 10:00 horas, na sede da Prefeitura
Municipal, Sala de Licitações, sito

à Praça Adonias Filho, n° 16, Centro - Itajuípe - Bahia, quando

deverão ser aOresentados, no inicio, os documentos para credenciamento, a declaração de que o
proponente cumpre os requisitos de habilitação e os envelopes proposta de preços e documentos de
habilitação.
2. OBJETO

t
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2.1. o objeto deste PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, conforme descrito no anexo I (Especificações do objeto), previsto no Contrato, o qual
passa a fazer parte integrante e complementar deste instrumento como se aqui estivesse transcrito.

~

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do íamo de atividade pertinente ao objeto da
contratação, q ue atenderem a todas as ex igências constantes nejte Edital e seus anexos.
3.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no pais, de
interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação,
de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos
pela proibição 3que|es que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
PREFEITURA, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. FORMA DE APRESENTACÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREçOS E DOCUMENTOS DE HABILITACÃO
4.1. Os envelopes, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n° l) e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (envelope n° 2) deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada um
deles, em sua parte externa, além do NOME DA PROPONENTE, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO N° LC - 1 35/2019

EN\/ELOPE N" 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO N° LC - 135/2019

PREGÃO N° 024/2019

PREGÃO N° 024/2019

4.2. Os docunjentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 01 (uma) via, redigida
com clareza, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo procurador.

4.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2) poderão ser apresentados em original, por
cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Ad ministração, ou por
meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via internet.
C

4.4. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao
PREGOEIRO, por ocasião da abertura do envelope n° 2, para a devida autenticação.

4.5. Para fim da previsão contida no subitem 4.4, o documento original a ser apresentado poderá não
integrar o envelope.
4.6. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não
ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final para a entrega dos envelopes.
5. CREDENCIAMENTO

5.1. Aberta a fase para credenciamento dos eventuais participantes do pregão, consoante previsão
estabelecida n'o subitem 5.2 deste edital, o representante da proponente entregará ao pregoeiro
documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua
autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente, com fotografia.

C
5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases
do pregão, formular verbalmente lance ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistirem verbalmente de
formular lances, desistir formalmente de formular lances ou ofertas nas etapas de lances, negociarem
a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da
sessão, manifestar - se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo
ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro,
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
5.3. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.
5.4. Se o reprEsentante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto/contrato social da proponente ou de outr
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documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
5.5. É admitido apenas um representante por proponente.

5.6. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as exigências
previstas impossibilitará a participação da proponente no pregão.
5.7. Desenvolvido o credenciamento das proponentes que comparecerem, o pregoeiro declarará
encerrada esta etapa, iniciando-se o procedimento seguinte consistente no recebimento da declaração
exigida neste edital.

C

6. EECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ii
DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HAB1LITACÃO

6.1. A etapa para recebimento da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação
e dos envelopes proposta de preços e documentos de habilitação, será levada a efeito tão logo se
encerre da fase de credenciamento.
6.2. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO não deve
integrar os envelopes proposta de preços e documentos de habilitação, constitu indo-se em documento
a ser fornecido separadamente; fica facultiÍda a utilização do modelo constante no anexo deste Edital.
6.3. Iniciada esta etapa, o pregoeiro receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Modelo - Anexo lV).

C,

6.4. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista
inviabilizará a participação da proponente neste pregão, impossibilitando, em consequência, o
recebimento dos envelopes proposta de preços e documentos de habilitação, nos termos do §4°, inciso
VII, da Lei Federal n° 10.520/02.
6.5. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), que desejarem fazer uso dos
benefícios da Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar declaração do responsável técnico
(Contador) ou àjtro documento idôneo, de que a empresa é considerada Microempresa ou EPP (Modelo
- Anexo VI). Caso a Microempresa ou EPP não proceda na forma estabelecida, interpretar-se-á como
renúncia tácita aos benefícios da LC 123/2006.

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N° 01

7.1. A proposta de preços deverá:
a) Apresentar o número do Processo ou o número deste PREGÃO;
b) Apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço e telefone para contato;
c) Apresentar a descrição detalhada do objeto do pregão, em conformidade com as especificações
contidas no ANEXO l; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado do item;
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d) Apresentar prazo de validade da proposta, não inferior a de 60·(sessenta) dias corridos, contados da
data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3", da Lei n° 8.666/93 e art. 6" da
Lei n° 10.520/Q2;
e) Apresentar preço unitário e total por item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo fixo
e irreajustável, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, nos termos da
planilha de preços, em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os
primeiros.
f) Incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao
cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer
natureza, frete, embalagem etc., exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômicofinanceiro previsto na legislação incidental.
8, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

C

8.1. O julgamento das propostas será realizado considerando o MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE.

8.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos
lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor.
a) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) terão tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar 123/2006, artigos 42 a 49;
b) No caso de empate quando as propostas forem apresentadas por ME ou EPP, será assegurada como
critério de desempate, preferência de contratação para as ME e as EPP, nas situações em que as
propostas apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço (art. 44, §
2° da LC 123/2006);
c) Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as ME e EPP
(LeiComplementar n° 123/06, art. 44 e art. 45), sendo que, nestes casos será concedido o prazo de 05
(cinco) minutos para as ME e EPP proporem preços menores que a proposta vencedora da "empresa não
C enquadrada como ME ou EPP", desde que o seu preço esteja dentro do percentual de até 5% (cinco por
cento) superior ao preço da proponente considerada "empresa não enquadrada como ME ou EPP";
8.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão
os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
8.4. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos ITENS anteriores
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação
do vencedor.
N

8.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
8.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, n
ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de classificação.
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8.7. É vedada a oferta de lance com vistas ao empate.
8.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes no item l 5 - DAS PENALIDADES deste Edital.

8.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante,
para efeito de ordenação das propostas.

C

8.10. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
8.] l. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.1 2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado,
o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores
consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

8.1 3. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o
preço de mercado e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

8.14. Serão desclassificadas:
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem
opções de preçps alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas,
C ou que se oponham a qualquer dispositivo legal, bem como as que não atenderem aos requisitos do
"item 9";as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.
8.1 5. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
8.16. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros,
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
8.17. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer
informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste Município,
conforme subitem 17.1 deste Edital.
8.18. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.
8.19. Aplicar-se-á no que couber, no julgamento das propostas, as disposições constantes no Capitulo
V da Lei Complementar n° 123/2006.

,
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9. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 02

9.1. Os documentos de habilitação pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os

seguintes: 9.1.1. Habilitação jurídica:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e atualizado, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleições de seus administradores;

C,

C) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
9,1.2. Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPj);
b) Certidão Negativa de Débitos (CND) relativa a Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (INSS);
C) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
e) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da
empresa;
f) Alvará de Funcionamento, emitido pelo Órgão fiscalizador do Município de domicilio ou sede da

empresa;
C 9.1.3. Qualificação Técnica:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestado (s), expedido (S) por quaisquer
pessoas jurídicas de Direito Público ou de Direito Privado;
9.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, constando obrigatoriamente o selo de declaração de habilitação
profissional - DHP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista
responsável pela confecção do documento, com termos de abertura e encerramento devidamente
registrados na Junta Comercial do dornicilio ou sede da empresa, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentaç"
da proposta;
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b) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor judicial competente da sede
da pessoa jurídica;
C) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do portal do Tribunal Superior do
Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
9.1.5. CumprirMento do Dispositivo Constitucional:
a) Declaração do licitante, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital, de que não possui, em
seu quadro de pessoal, empregado (S) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1998.

C

9.2. Os documentos relacionados no subitem "9.1.1." não precisarão constar do envelope n° 02 "Habilitação", se tiver sido apresentados na fase de credenciamento.

9.3. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após
aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

9.4. Caso as ME ou EPP apresentem na fase de habilitação alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eveOtuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo que, em caso
de não regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação (LC n° 123/06, art. 43, §§ 1° e 2°).

C

9.5. A apresentação do CRC, expedido pelo Município dentro do seu prazo de validade, substituirá os
documentos elencados nos subitens "9.1.1." e "9.1.2." acima, condicionado à verificação da validade
dos documentos cadastrais no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, OBRIGANDO AINDA
A PARTE DECLARAR, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, A SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À
HABILITAÇÃO.
l O. DA ADjUDICAÇÃO

10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
1 0.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará o licitante, sem
prejuízo das penalidades previstas neste Edital, e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação dos
licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar
diretamente co¶h o proponente para que seja obtido preço melhor.
r\
'0
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10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará o vencedor,
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do
direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a sÍntese das razões de recurso
apresentados, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para,
querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término
do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.
l l, DOS RECURSOS ADMIN1STRATIVOS
1 1 .1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão,
terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso.
C

1 1.2. Os demd's licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias
úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
11.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos.
1 1.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

l 2.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará
o vencedor para assinar o contrato, cuja minuta segue anexo, sob pena de decair do direito à
C contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n" 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
1 2.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde
que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
12.3. O contrato a ser formalizado entrará em vigor no dia de sua assinatura e vigorará até o dia
31 /1 2/201 9, podendo ser prorrogado por períodos subseqüentes, até 60 (sessenta) meses, mediante
Termo Aditivo Contratual.
1 2.4. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas
necessárias e previstas no art. 55 e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos
artigos 77 a 79 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

1j. dó""' """"" "" "" ' '"'

'

'

' ";j"gé

13.1. Os bens objeto deste pregão serão entregues em perfeita condição, sem qualquer despesa
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adicional.
1 3.2. o objetd desta licitação será entregue de forma parcelada, de acordo com a necessidade da
Administração, conforme o anexo l deste Edital, após a emissão da respectiva ordem ou autorização de
fornecimento.
14. PAGAMENTO

14.1. Os preços globais de compra haverão de ser pagos em até 10 (dez) dias após o efetivo
recebimento dos produtos, segundo seus preços unitários e as quantidades efetivamente recebidas,
mediante apresentação da Nota Fiscal l Fatura, por meio de cheque nominativo ou outro procedimento
a critério do licitante.

C

14.2. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária para o exercício de 2019:
RECURSOS ORçAMENTÁRIOS
Tipo
Unidade
P'ojeto/Atiwdade
l Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

l

03.04.00 - Secretaria Municipal de Administração e Fi!!anças
03.04.04 - Secretaria Municipai de Administração e Finanças
2013 - Manutenções dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
O- Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Tipo
di
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa

03.07.00 - Secretaria Municipai de Saúde
03.07.07 - Secretaria Municipal de Saúde
2060 - Bloco Atenção Básica: Saúde Bucal
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.07.00 - Secretaria Municipa| de Saúde
03.07.07 - Secretaria Municip'a| de Saúde
2063 - Gestões dos Recursos da Vigilância em Saúde
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
- Transferências de Recursos do SUS
RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

Tipo
: Unidade

.

_

'

"

m
)

03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07 - Secretaria Municipai de Saúde

Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

2058 - Média e Alta Complexidade: Centro de Êsjj. Odontol '
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14 - Transferências de Recursos do SUS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Tipo
Unidade
projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.07.00 - Secretaria Municipai de Saúde
03.07.07 - Secretaria Municipal de Saúde
2050 - Blocos de Atenção Básica - fixo
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14 - Transferências de Recursos do SUS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

! Tipo
l Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.07.00 - Secretaria Municipa| de Saúde
03.07.07 - Secretaria Municipal de Saúde
2059 - BIOCOS da Média e Alta Complexidade: CAPS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14 - Transferências de Recursos do SUS
RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

Tipo
) Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07 - Secretaria Municipai de Saúde
2045-Manutenção dos Serviços Adm inistrativos
"
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02 - Transferências de Recursos de impostos Saúãe 15%
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria iWunicipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Tipo
Unidade

_'

,

"

""

'

_

Á
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Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

2035 - Apoio a Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Família-lGD
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29- Recursos de Transferência FNAS
RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2099- Manutenção do FEAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28- FEAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
l Fonte de Recursosm
[
,
Tipo
U"nidade
pmjeto/Atividade
, Elemento de Despesa

.

l

03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 - Secretaria Municipai de Desenvolvimento Social
2100- Gestão das Ações do Programa 1' Infância Criança Feliz
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29- Recursos de Transferência FNAS
RECURSOS ORçAMENTARIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 - Secretaria Mú"licipa| de Desenvolvimento Social
2029 - Manutenções dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

~ ' Fonte de Recursos

"

"

d

O - Recurso Ordinário
RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

T|po
Unidade
Projeto/AtivAade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.09.00 - Secretaria Municipa| de Desenvolvimento Social
03.09.09 - Secretaria Municipa| de Desenvolvimento Social
2040 - Serviços de Proteção Social- CRAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29 - Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.09.00 - Secretaria Municipai de Desenvolvimento Social
03.09.09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2041 - Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29 - Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
, Elemento de Despesa
' Fonte de Recursos

03.09.00 - Secretaria Municipai de Desenvolvimento Social
03.09.09 - Secretaria Municipa| de Desenvolvimento Social,
2042-Serviços de Proteção Social- CREAS
__
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29 - Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORçAMENTARIOS '
"""

Tipo
Unidade
' Projeto/At|v|dade

03.05.00 - Secretaria Municipa| de Educação
03.05.05 - Secretaria Municipa| de Educação
2067 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

)

"""

"""

)

3.3.90.30.00 - Material de consumo
04- Contribuição Salário Educação
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.05.00 - Secretaria Municipai de Educação
03.05.05- Secretaria Municipai de Educação

' Tipo
' Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

l

2067 - Manutenções e Desenvolvimento da Educação "Básica
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
01- Recurso de Transferência de impostos Educação,25%
RECURSOS ÕRçAMENTÃNOS

Tipo
Unidade
Projeto/AtivWade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

l 03.06.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimçnto UrbanÕ
03.06.06 - Secre!a'ia Municiea| de Õesenvolvimento Urbano
2005 - Manutenções dos Serviços Administrativos ,,
3.3.90.30.00 - Material de Consumq.
"
O- Recursos Ò;dinários

_

E dos créditos que forem previstos nos Orçamentos Municipais para os exercícios seguintes, conforme
dotações orçamentárias que, nos termos do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias, forem
consignadas para tal fim.
1 5. DAS PENALIDADES
l

,
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1 5.1. A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes
penalidades, garantido o direito de ampla defesa;
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido.
b) Multas sobre o valor remanescente do contrato de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitado
ao máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação
pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e penalidades previstas na lei federal n°
8.666/93 e suas alterações posteriores;
C) Suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese de
reiterado descumprimento das obrigações contratuais.
d) Declaração de Inidoneidade para contratar com a Ad ministração Pública.

.
L

1por
5.2.cento)
Nos termos
artigo
7° da
n° 10.520/02,
licitante
multa
de impedido
10% (dez
sobre odo
valor
anual
do Lei
contrato
e, poderáoficar
pelo será
prazopenalizado
de até 05 com
(cinco)
anos,
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do
Cadastro do Município, nos casos de:
a) Ausência ou apresentação de documentação em desacordo com as exigidas para habilitação (item 9
do Edital);
'
b) Apresentação de documentação falsa para participação no certame; C)
Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável:
d) Não manutenção da proposta escrita
adjudicação; e) Comportamento inidôneo;

ou

lance

verbal,

após

a

f) Cometimento de fraude fiscal;
g) Fraudar a execução do
contrato; h) Falhar na execução do
contrato.

1 5.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a
€y gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar
de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei
n° 8.666/93.
l 5.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
l 5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
16 DA RE$CISÃ0
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·

·
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16.1. O contrato será rescindido, de pleno direito, independente de notificação ou interpelação extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, no caso de falência ou liquidação da CONTRATADA;
16.2. Poderá ser rescindido o contrato, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
previstos nos incisos l a XII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93;
l 6.3. Será rescindido o contrato, amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização através
.F
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de aviso prévio, com antecedência minima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização à qualquer das
partes, resguardado o interesse público;
16.4. Também poderá ser rescindido o contrato, por ato u nilateral da CONTRATADA, e
independentemente de aviso prévio ou notificação, na hipótese de falta de pagamento pela
CONTRATANTE, após decorridos 90 (noventa) dias de atraso;
l 6.5. A rescisão contratual poderá ser judicial, nos termos da lei vigente.
1 7. DAS DISPOS1CÕES GERAIS

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Mu nicipio de 1TE\JUÍPE, setor de licitações,
sito na Rua São joão, n" 01, Centro, pelo telefone (73) 3238-1712, no horário de expediente.
(L

17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de licitações.

1 7.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente,
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados.
1 7.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se q ue os licitantes façam constar em sua documentação o
17.5. endereço e os números de fax, telefone e e-mail.

1 7.6. Todos os doeu menteis, exigidos no presente instru me nto convocatório, poderão ser apresentados
em original, p8r qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou servidor do município, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

17.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
C contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de
ITAJUÍPE, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § r, da Lei n° 8666/93, sobre o valor inicial

contratado.
1 7.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
1 7.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal n°
8666/93).
17.9. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação
ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) Utei
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

1 7.10. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade
subscritora do ato convocatÓrio do pregão no prazo de q] (um) dia útil, a contar do recebimento da
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peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser
juntada aos autos do PREGÃO.
1 7.11. É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência prévia da
Prefeitu rã.
1 7.13. Os casos omissos neste Edital de Pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com base na
legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito.
17.14. Fica eleito o Foro da Comarca de ITÁJUÍPE - BA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da
licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que

seja.
1 7.15. São anexos deste Edital:

W Anexo l - Especificações do objeto;
Anexo ll - Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao
Certame; Anexo Ill - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
Anexo lV - Modelo de Declaração de Atendimento às Exigências de
Habilitação; Anexo V - Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho Menor;
Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento
ME/EPP; Anexo
VIl - Minuta de Contrato;
Anexo VIII - Modelo de Proposta de Preços;

1T,¢\JUÍPE - BA,

3 de

o de 2019.

t "

C

Charles Oliveira dos Santos

Pregoeiro Oficial
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019
ANEXO l
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1. DESCRICÃO DO OBIETO

1,1. O presente Pregão tem por objeto Aquisição de Material de Expediente, para atender as
Secretarias Municipais, de acordo com a descrição e quantidades abaixo:
].2.
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1.
2.

ALFINE'IE, fpjvanizado, medindo 12 nm caixa.
ALFINEIE de seE'tança mmnho pequeno "/100 unidades

CX
CX

3

ALFABETO SILABICO, 350 peças em MDF, fabricação
naciondl
' AÍ'.MOI'ADA IY\RA CARIMBO nihwm 3, cor azul e peta
APAGADOR dc quadro branco, corpo plástico, com feltro,

UNID
UNI)

:

60

dimensões 140 mm (comprimento) x 50 mm (lmgum) " 40
mm (drum), com variação de +/- 5 mm. Embalagem corn
dados de identificação do produtD e marca do fabricante.
APLICADOR DE COLA QUENTE: fina
APLICADOR DE COLA QUENTE: Rrossa

UNJD.

'

50

APONTADOR simples, & metál, 01 Euro, corn lâmina inoX
embda
' cUva com 12 unidades.
BAMBOLÊ em m~ira plástica 60 crrl fàb¢i%ào nacionâL
BANDEIROLAS: em piástico meidado cores variadas
BARBANTE, 1(XNi dgodãq cem 04 (qualm) figs txjt'cicio$.

CX

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1(L

l
,

50

UND
UND

UNI)
KG

10
50

30
30
,

32

" ""'%""""' """"'"""""'
50.

11.

Rolo corn no mínimo 240 g. Mülâgm contendo no imhúmo
nome, composição do produto, quantidade de fios, peso
líquido do rolo, nome e cNpj do fabricante

ROJA)

50

12.

BASTÃO efil de coIa de silicone, fino, para pistola de cola
quenut Embal%'m pa'x'te com 01 k6

PCT

30

13.

BASTÃO refil de cola dc siliconq grossa, para pistola de ooh
uente. Emb
"
te com 01 k
BINGO com extração automática de bolinhas. Contendo 48
cartelas e bolinhas com números em alto rdcvo, Fabricação
naáonaL

PCT

30

14.
15,
16·
17.
18.
19.
20,

BOLA de sopra' (bexip), pam tés@ tamanho 7.0.
Embah,ffm pacow com 50 unidades, nas divesas cores
BORRACHA cor bmnc% tipo ponteira, para encaixe no fundo
do lápis, caixa cem 50 unidades.
BORRACHA escolar, cor verdq dimensões mínimas 05 x 02
crrt ~ atÓxica. Emba]%em: caixa com 24 unidades,
BORRACHA ljjcdor na cor vcrmalha e azul, cx com 40
BROCHF; pcxjucno cx com 5() unid

'

60
PCT
CX
CX
CX
CX

3,000
40
20
30
300

Formato

UND,

200

(IND.

200

'

CARDERNO com espiral em atame, capa dura, 10 matem'y
200 folhas

UND

1(K)

,3.
"
24,

CARDERNO, btochurm capa dura , 96 pautadas , dimençõe'
202x144 mm e máxima 209x147 mm
CAIXA, à'¶'i"o, para documentos, pc'lionch, em polietileno,

UND

100

UND

5(K)

22

'

UND

formato

21·

CADERNO, brcKhuracostumdo1/4 capa dum.
14(hnm X 205 mm % folhas cor amarelo
CADERNO, Thur% univ .capa
dura
200x275mrvb 96 .olhas cor azul

"" " '
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dimensões tUúmas de 350 x 240 x 130mm
25.
26.
27.
28.

CAIXA ORGANIZADOW médio alta 30,7x30,5x42cm
CALCULADORA de mesa tmnanho 1R!!ge com 12 dígúos
CALCULADORA de niesa tamanho média com 12 ciiµos
CALCULADORA de bolso pequena
CANETA caixa com 12 unidades, marcadora, pam escrita an

29.

CD e diversas superfícies, com ponta de poliéster de diâmetro
0,9 nrlfrl 'o'p'm gm"ado no eoípo a marcá do fabricante.
CANETA esferográfica azul, eschta
cotpo em maerial

CX

200

plástico
transparente,
comprimento
aproximado
dc 140
mm
gravado no
corpo a marca
do fabricante.
Carga: tubo
plástico
aproximado de 130,5 min Caixa com 50 unidades
CANETA esferogáhca pret& escrita finL corpo em matehál

CX

To

3(L

31

plástico no
transpaknte,
comprimento
apmximado
de 140
[nn
gra'"ado
corpo a marca
do fabricante.
Carga: tubo
plástico
aproximado de 130,5 mm. Caixa com 50 unidades
C.'\NETJ\ esferográfica verme]h% escrita fin% corpo em

37
"

.34,

mâtLTial plástico transparente, comprimento aproximado de
140 mm. gavado no corpo a marcá do fabricante. Caqµ tubo
plástico aproximado de 130,5 rmn, Caixa com 50 unidades
CANETA hi&ogáficm ponta fim calI¥L não tóxicí corpo em
material plástico, dimensões 140 mm (comprimento) x 8,5 nm
(diâmetro), corn variação de +/- 10 por cento, gravado no
empo a marca do fabricante. Embdagçm: estojo com 12
(doze) unidades em cores sortidas, aamdicicmadas em estojo
plástico, com dados de identificação do produO, marca do
fabricante, data de fabricação c prazo de validade.
CANETA sàlkmdom (tipo marca texto), para textos, na cor
tluorescenW gravado no corpo a mârcà do fabricante, diversas

35.

cotes.

33.

36.

37.
38.
39.

CAR1OI.INA,
comum,
cores, variar
gramatura
mínima
180 g/m dimensões
50 li$z
x 66diversas
mm podendo
em +/5%.
CARTOLINA dupla face, li$% cores: bmna azul, vede,
vermm amafela, preta, rosa e mamm dimensões 50 x 66
gramatura de 180 ¶m2.
CARTOLINA guache, lis% cores: armrela, vede; bmnca, azuj,
vermem rosa e preta, dimensões 50 x 66
gmmatura de
180 g/rnZ.
CARTOLINA micro ondulada cores variadas
CARTOLINA colorida
CANUDO de plástico, desmrtável, colorido, dimcnsões 250

UND
UND.
UND.
UND
CX

50
50
30
50
50

,
CX

90

ESTOJO

120

UND

180

UND

200

UND
150
UÂJ
150
UND
UND

100
300

PCT

50

UND

100

COIA na cor branca 90 f7s
COLA BASTÃO em tubo c O8p
COLA liquida colorida, a base de PVA, nas ccms ptimári%
para uso em papel QelámiW ecido, artesanato. Embalagetrí
caixa com 04 unidades plásticas, com bico eccmomizâdor, de
peàu liquido25 t: cada, corn dados dc identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e p'azo dc validade.
COLA pam L'opor. Embalagçm com 90 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
COLA ghter, corn bico aplicador, matehd não tóxico, cores

UND
UND

20
50

CX

80

UND

100

46.

c'm brilho intxmso. Embdagan: caixa cam 12 cores sortidas.
corn 23gr
com dados de identificação do produto, rnuca
do fabriante, data de fabricação c prazo de validade.

CX

70

47,

Cola quente :bastão refil de cola de silicone fina, pam pistola
dc cola uente, Embai 'm corn 1k8

I'TC

100

48,

C°la
de colacom
de 1kg
silicone grosso, para
istolaquente:
dc coIa bastão
uente. refil
EmbalaNm

PTC

30

4').

CONFETE: colorido pacote 15%
CORRETOR líquido, à base de águm dispersantes e titâiúj

PTC

40

50.

'ccagcm
rápi&
cor branca, do
nãoproduto,
róxico, marca
embalagem
com 18me
com
dados
dc identificação
do fàbricanw
' o de validade, caixa corn 12 unidades,

CX

50

41).

l.
42
43.

44.

45.

"
(comprimento)
3 mm cem
( diâmetro
), cem variação
de +/l mm
E':mbala&nc xpacote
800 unidades,
com dâdos
de
identificação do ptxxluto e mama do Fabricante.
COLA, na cor branc% adesivo tipo PVA. Embdagem
contendo 01 kg, Na embdâgem deverão estar impnssos dados
de identificação do produto e marca do fabricante.

_
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52.

CLIPS para P'P'L an 'ço niquelado, n" 4/0(qüam).
Embalagem caixa corn 1(X) unidad« - Material conforme
Nonm SAE 1010/20.
CLIPS pam papd, em aço niquelado, n" 6/0(seis).
Embahgemc caixa corn 50 unidades. - Material conforme
Norma SAE 1010/20.
CLIPS pam papel, an aço niquelado, número 2/0 (dois).

53,

Embalagem caixa Com 100 unidad"s; com dados de
identificação do produto e marca do :abricante. Mawial
canforme Norma SAE 1010/20.

54,

cups pam papel, em aço niquelado, n" 8/0, embalagem caixa
com 50 unidade& Material conforme N SAE 1010/20.

55,

CLIPS
papélMaterial
"m aço conforme
niquelado,Norma
n" 3/0,SAE
embalagem
caixa
com 50pam
unidades.
1010/20.
CJ.[FS pm p'pd "m 'ço niquelado, número 1/0 (urn).

56.

Embalagym' caixa com 100 unidade% cem dados de
identificação do produto c maruá do fabricante. Material
conforme Norma SAE 1010/20.

57

CORDA INFANTIL pular com 2metros com cabo em
madeim ou EVA fabricação nacional.
CRACI IAS corn prendedor 1Ox7cm horizontal
ELÂSIICO, látex n°18 - pacote de 1k% cor amaída
ENVELOPE amarelo, tipo oficio, dimensões 240 x 340 mm
ENVELOPE
o, tipo oficio. dimensões 240 x 340 mm

8.
59.
(d).
61.
6,
"'
63.

64,
65.
66.
67.

CX

·

-

200

CX

150

CX

310

CX

100

CX

310

CX

300

UND
UND ,.
PCT "
UND
UND

250
100
20
300
300

ENVELOPE padronizado tipo saco em papel Kraft pudo
8Qx236(k260mmm
__._
ENVELOPE
cobrido, para cartq, sem timbre, dimensões
24x34km gramatura 120g/m', an papel off seç alta alvum
embalagmí pacote corn 50 mvêiQpês, com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.

UND

500

PCT

30

ENVELOPE BRANCO , tipo oficio, dimensões 240 x 340

UND

2000

ENVELOPE para mídia CD/DVD, com visor, em papel
apcrgiminhado, cor amare]% dimensões 12 x 13 an podendo
rer variaüçào dimensional de + 1 an
E.\',t\, folha, tamanho45X50 CM nas diversas cons.
E.V.A. folha com gliter colorido, tamanho 45x50 cm várias

UND

250

UNI)
UNI)

3100
700
120
50

mm

cores.

68.
69.

esijlei'e c±Efu!lásúco, dimensões 160 mm x 24 mm
ESTO O. de intura fácil cam 06 com fabricação nacionaL

UND
UND

7(L

EXTRATOR de gmmpo, tipo «pánila. 'm aço c'r'mado,
dimensões 15 cm.
ETIqUETA autocolante branca99x24,4 mm
ETIQUETA autocolanüe branca 526x33mm
E11QUETA autoadesivm para impressoras inkjet, laser,

UND

150

FIS
EIS
CX

200
200
45

71.
72
73.

:opiadoras, dimensões 38,1 x 99,0 rnnj cor branc4 fixadas em
olhas de papel tamanho t\4. Embalagem: caixa cam 100
folhas, com 14 etiquetas em caújZ totalizando 1400.

74.

FITA DE PLÁSTICO em rolo pequeno tipo fitilho em cores
variadas
FITA, adesiva, dupla face, dimensões 25 mm x 20 nnj

UND

75.

'onstituida de espuma acrílica branca, cobertí em ambos °$
lados com adkivo acrílico. Embalagem com dados de
identific ào do
uto e marca do fabricante.
1'1'1','\, adesiva, transparente, em pdipr'pileno, dimensões

UNID

60

76

l"gum mínima de 45X50 mm c máxima de Embahgem
unidade separada com material anti-adesivo, corn dados d,
idcntificação do produto e marca do fabricante.
FITA METRICA
FITA adesiva 45mmx45m
FITA adesiva 12mmx3(kn
"
'"
FITA adc$i\h coi= nas ciiRrsas corá 4S"=À=
FIT.·\ adesiva colorida nas diversas cores 12mmx3Om
FITILHO, decorativo 5mmx3(Xkn, várias cores
FITILHO, rolo com lOOm cores variadas
FOIA IA DE ISOPOR com15mm de c*essum branco
FOJJlt\ DE ISOPOR corn 2Jknm de e$pessur% branco

UNID

20'0

UNI)
UNI)
'6Ni5""
úNi5"
UND
UND
ROLO
UND
LIND

30
200
100
50
50
400
IUD
l®
100

77.
7&
79.
8().
81.
82
83.
84.
85.
86

'

GRAMPEADOR, cem capacidade máxima para grampeá' &
12 a 20 folhas de papel jpmatum de 75 g/m2, comprimento

pa'

""£:7 ;.
q

DEPARTAMENTO DE,UCITAÇÕÊSE,

51.

- "BC' "",y·" '"C"

UND

50

'"
' '"

60
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87.

11 cirrj estrutura rrK:tálic% base pam fechamento do grampo
com 02 posições (grampo aberto e fechado), capacidade
minima dc 01
e de 100 gE!!!!Eos 26/6.
GRAMPEADOR, de mesa gmnde. com capacidade máxima
pam
de 240 folhas de papel gramatura de 75 g/rlq
capacicjade minima de 01 pente dc 100 SSamPo$ 26/6.

UND

20

88.

GRAMPEAD(¥t pI escritÓrio em estruturas dc aço, pam100
olhas,
23/6, 23/8, 23/10, 23/13
GRAMPO cobreado, para grampeado', pentes corn 105

UND

30

89.

g""pos, úmanho 23/6. E.mbahgcm caixa com 5000
unidades, com dados de identificação do produto c marca do
fabricante.
GRAMPO cobreado, para grampeador, pentes com 105

CX

100

CX

190

g"mpos, tmnanho 26/6. Embalagem' caixa corn 5000
unidades, com dados de identificação do produto e maim do
fabricante.
(;R,ímmo=Kpam g'ampeaAnentes corn '105

' cx

gmmp"s, tamanho 24/8· E:bdl'gcm caixa cem 5000
unidades, com dados de identi.icação do produto c marca do
fabricante.
GRAMPO, cobreado, pam g'ampeador, pentes corn 105

CX

50

~pos, mnanho 23/8. Embalagem caixa com 5.000
unidades, com dados de identificação do pruduto e
do
fabricante.
Hidrocor caixa C/12 unidades

CX

10

94.

GIZ CERA, gizào, embalagem.' caixa com 12 cores sortidas
ormato jumbo, fÓrmula resistente à queda
'
JOGO DE MEMÓRIA corn ternas diversos embalagem em

CX.
UND

200

95.

caixa de madeira corn 40 peças, confeccionadas em madeira,
medindo 50úm x 50cim x 3rmn fabricação nacional.
JOGO DE CARIMBO educativo ilustrado com animais corn

96,

6 peças emborrachadas corn cabo de madeira, embahgm
medindo apmximadamentc 17,8an x 5an x 23,8an,
fabricação naciond.

97.

JOGO DE DOMINÓ 28 peças em plástico medindo
ap[Dximadameme 16cm x 13an x 3,5crn fabricação mcionál.

UNI)

98,

JOGO DE BARALHO plástico cam 108 cartas, fabricação
naácmal.

UND

90,

91,

92
93.

99

JOGO PEGA VARETAS plástico, 31 varetas coloridas de
'
piástico, fabricação nacional.
1(x).
JOGO blocos pARj'\ MONTAR fabricação nacional
101 j JOGO LOTO NUMERICO, 58 peças, 03 anos, fàbricação
nacional.
, ._
__
102
LAMINA para cstiktc, cmbdagerrí caixa com 10 umdm
dimensões c.$tneit% tamanho 8 an
103.
Upis estaca
co' peta cx. com 12 unidades
LAPIS, mina gmfitx:, n" 02 (dais), revestido em madeira
rdlorestad% corrprimento 175 mm podendo variar em + ou 104.
5%, corn ponta feir4 gravado no seu corpo a marca do
fabricane,
Embakypn£'i',', 2!!L1.44.u,nidad«.
].apiS dc cor kvesti& ctn rnadár% comprimento dc 17,5

N

'"'

"30

200
UNI)
200

250
250

UND

Wm
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AlP,

150
30

UNI)
UND

50
..
cx

40

CX

20

CX

65

f

105,

H)6.
1(17.
IOB.

109.

P

110.
mi
112
113.

7 'om variação de +/- 0,5 crrj gravado no corpo a marcado
abricante. Embalagem: caixa com 12 cores diversas, com
dados de identificação do pruduto c marca do fabricante.
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPÕNDENCIA: corn
1(X) folhas cae.dum
I.In5wL capa dura preto, costurado codiamn;
LIVRO ATA 200 FIS
MASSA, dc modelar, colorid% atÓxica, em foma cilíndric&,
peso lX) g. Embalagem caixa com 6 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo dc validade. Na data da èf1t¢ O prazo de
validade indica¢o pam o produto, não devera ter sido
ultrapusado na sua metade, tomando-se como referencia, a
dm dc fabricação do lote, impressa na embal%em
MATRIZ caixa Com 100 folhas.
mídia de CD
"
MÍDIA de DVD
MõmÃ5ÈDõ=ào t=

nã

mançÊnÀailta a

100
CX
UND

100

und
UND

40
30

CX
100

CAIXA
"ÜN'd.'
UND.
UNIT"'

03
l®
""

100
70
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p'opag'ção de funges e bactérias, embdagem 'om peso
líquido de 12 g, ideal pam manusáo de papéis e papel mo«l%
rótulo com identificação do produto, mama cjq fabricante, data
de fabricação c prazo de validade.
114.

MURAI,, de cortiça para avisos corn moldura metálica
tamanho p 1,5Ox1,20

115.

PALITO & picolé, 10mm x 115mm cor natural. Embalagm"
pacote com 50 unidades.
PENDRIVE DÊ 16 GB
PENDRIVE DE 08 GB

116.
117.
118.
119.
120.
121.

P'\Ll1'O pam churrasco, tamanho 25 cm. Embúagm' pàc'm
com 100 unidadN
PAPEL colorido, A4, gmmatum 75g/m', cores variadâs.
Embalagu"rt pacote com 100 folhas, corn dadcN de
identifica ão do toduto e maea do fabricante.
P,'\PFJ. FOTOGRAFICO brilhante A4 cote com 20 folhas

UNID

20

PCT

40

UND
LIND

" '

PCT

40
40
à)

FCT
70
PCT

""100

UND

100

UND

300

UND
ROLO

80

LIND.
PCI'

200
100

12'-

PAPEL camurç% cores diversm dimensões 40 x 60 cnl com
varia "o & ate
- 5%.
PAPEL crqxm com superfície enrugld% várias cotes,
dimensões U) x 0,48 ttl

123.

PAPEL LAMINADO 49X59 eril cort.s variadas

124.

PAPEI, contacq cnstal. Embalagem: edo com 25 mams,

125.
126.

PAPEL CELOFANE com vmiadas
PAPEL VERGÊ formato A4 diversas cons, com 100 folhas

127,

:og]. CARTÃO tamanho oficio, divetsas com, com 100

PCT

100

128.

PAPEL PAUTADO acores contendo 100 unidades
PAPEL madeim (Kraft). pardo e resistente, bobinado,

PCT

30

129.

g"m'tu'a 60 g/nq latgira 1200 mm. Embalagem: bobá"
com 20 i<g com dados dc identificação do produto e marca
do fabricante.

BOBINA

10

130.

PAPEI, metro, na cor brmç& bobina de 20 k& EmbáhW"
com identificaçào do produto e a marca do fabricante.
PAPEL OFICIO A4, tamanho 210 x 297mnrj 75 G/m', na

BOBINA

10

CX

210

131

cor bmnco, fabricado com celulose de eucalipto sem a
utilização de rnâterial wciclado, Cx cem 10 resmas & 500
folhas cada.
PASI'A classificador, polionda, cm plástico resistente, com
abas e elástico, cores
dimensões 245 x 335 x 40 rm
odendo variar em até + 1(P/o
PASTA classificador, em PVC, com elástico, capá
transparentg caneleta inteira, dimensões 240 x 330 rmij
tamanho oficial cores variadas

UND

400

UNI)

450

132

133.

80

134,

PASI'A em L, em plástico resistw'té; i"color, dirnenscks 210 x
297mm podendo variar em.atie + 5

UND

550

135.

PASM com &tico papelãoplasúficado, na cor arnarelq
medindo335x245

UND

250

136.

:'=

UNI)

137,
].38.

PASTAcom clástico poliondas na cor verde , medindo 30mm
PASTA 'ipo pasta tápicht em plástico transparerue

UND
UND

139.

PASTA, tipo pasta rápid% em papelão plastificado cl trilho cl
oficio a 4
Pasta catai© c/50 fis
PASTA plásticac/ elástico 40 mm
PASTA plásticac/ elástico 8 mm
PASTA, arquivo, re6$trador AZ dorso largo com 85 mm
Dimensões 216 mm x 330 mm, capa em papelão com
espessura não inferior a 3 mm plastiEicad% protetor metálico

UND

250

UND
UND
UND
CX

20
150
150
150

140.
141,
142.

clástico policmdas na cor verde , mdindo

350
'"'"

àsô'
850

143.

ms bordas da pârte inferior, fèchD metálico com alavanca de
acionamento pam abertura auxiliado por mola, fixado po' 04
(quatro) rebites, 2 argolas, prendedor em material plástico de
boa rc$i$tênci% orifício dc manuseio revestido dc matcridl
lástico.

144.

PASTA suspensa Kraft corn grampo e haste pIásúw tammho
M, marmori^

UND

200

145

PASTA suspensa p/ arquivo de aço cl vkor transparentq
eti ue@
m o de trilho lásúco

UND

750
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..
146.
147.
148.

149.

150.
151.

152

153.

em plástico resistentq incolor, corn 12

cjiYisòcs, dimensões 260 x 380 mnrl podendo variar em até
5%.
PAPEL MICROONDUI.ADO- cores variadas
pERcEvEjo, latcmado, dourado. Erribdagem caixa corn 100
unidades. Na crribahgem deverão estar impr'esm os dados de
identificação do prociuto e marca do fabricante.
PERFURADOR de papel, am capacidade máxima de
perfuração de 20 a 30 folhas dc papel grmnatum mínima de 75
g/rrQ estrutum metálica com pintura eletmstátiW cam dois
fúros, capacidade para fazer 02 furos dc no mínimo 5 rmrj
com base plástica removível. Embálagem: na embalagem
deverão estar impressos os dados de identificação do produto
e marca do fabricante

UND

UND
CX

, 360

"

50
50

UND

30

Perfúmdor p/papel, em aço 'l 'apaádadc de perfúração &
100 folhas.

UNI)

5

="

p/papd em aço cl capacidade de perfumção dc 50

UND

10

PINCEI.

para

CX

60

CX

50

qua&

branco,

cores

diversas,

ponta

i"deformávd fácil de apagar sem deixar resíduos. Gravado no
corpo a
do fabricante, compirimmto de minimo de 10
dez centímetros. Embai
' caixa com 12 unidades.
PINCEL atÔmico, ponta indeformável, nas cores vermelhL
pnet% verde e azul, marcador permanente, ponta poro's%
anbdãgenm caixa corn 12 unidades, gravado no corpo a marca
do fabricante, comprimento de 12 c1n% corn variação dc +/- 10
or cento.

154.

UND

200

UND

50

UNID

100

157.
158.

PINCEL atÔmico corn tampa e recipiente plásticorecarregávd
nas cores reto, vermaclho , azul,
PINCELpara piR'u'a com cabo de madeira de Y2 pol%ada
PIN(:EL com cerdas de nylon, base adla^ tl 12
Embalagem corn dadw de identificação do produto e marca
do fabricante
Post It adesi"o pap"i 'dorido 38x51cm
Post It adesivo papel colorido 76x76crn

159.

=RI'C:RANCO,

UND

20

160.
161.

PRANCHETA- em mad^ A4 comptEndedor de metd
PRANCHETA em acrílico

UND
UND

50
100

162.

QUEBRA-CABEÇA diversos contendo 150 pcças,fabhcaçào
nacional
_ .,_
,.
REABASTECEDOR para pincel atÔmico, cores:
preto,, azul

UND

250

163
""

"ermelho, verde tinta especial para recamgar tcxjos os tipos
dc marcadores permanentes. Embahgarc frasco corn 40 ml
com dados d,e.identifi'açào do prcxíuto c marca do fabricante.
REABASTECEDOR pam pincel quadro branco, cores: preto,
azuj, vermelho, verde. Embdagem frasco corn X) ml cam
dade dc identificaeo do£rrxju,to.c.mapca dofat',ri,±t,e-

UND.

30

UNI).

30

155.
156,

164.

1,5ox1jxknt

COM

MOLDURA

PCT
i'cr

' "

210
210

165.

REGUA, em acrílico incolor, &d"uaã= SoEm suiài"i'ão
em mrrj com no mínimo 3,00 mm dc espessura-

UND

50

166

'

RÉGUA, em acrílico incolor, graduada em m cm, subdivisão
cm rmR cem no mínimo 3,00 rmn de
ura.

UND

50

167.

RF-GU,'\, em acrílico incolor, graduada em 60cm, subdivisão
emmm,

UND

30

168.

SACO PARA PRESENTE estampas variadas tamanho
ueno
SACO PARA PRESENTE estampas va'iadas tamanho médio
SACO PARA P1ÜíSENTE estampas variadas tamanho Rmdc
SERPENTINA ("al)
TAPETE, abc, várias cores, 26 pcçx, fabricação nacional.
TAPETE, amarelinha cm EVA, fabricação nacional.
TAPETE, infantij, térmico, pam crianças,fabricaçào nacional.

UND

30'0

UND
UND
ROLO
UND
UND
UND

300
400
50
10
10
10

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175

TAPETE, tataxrm EV,'\ liso, 12 peças, 50x50, fabricação
nacional.
TL':SOURÊL em aço niquelado, 08 (oito) polcgÀda$, corn

UND

10

176.

pontm 18 cm, cabo em plástico dc alta rc·slstêncim em aç°
inox. Embalagem com dados de idcntihcação do produto e
do fàbhcantt.
iESõUiiT& pico'a' grande cm aço àox=í=eloábo

UNI)

?00

177.

' UND

"'

""

"'"m""'

"'"'""
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178.

plástico de ala ttsistêncüL
TINTA GUACHF.na axes divems, pote de 500 mL
Embalagem corn dadE de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo & validade.

.:'

?8i

a. '. '

't'?" ")Ê)
z',..m. '. '-.- ',').,:)::M'. .. , ..

UNID
100

179.
180.

TELA Rara pintum simples tamanho 24x 18
TELA para pintum simpes mnanho 27x35

UND
UND

400
400

181.

TINTA
P,\RAP1NTURA
FACIAI,
pote vede,
de 15 verimelho
rd na COE
amarelZ azuj,
branca, dourada,
ptaa pm

UND

50

182.

TINTA PARA CARIMBO a base de água cores variadas, 40
ml
TINTA, guachena cores diversas, pote de 500 ml. Embalagem
com dados de identificação do p«'duto, marra do fabricante,
dm de fabricaç,b e p'azo de validade.

UND

50

UNID

183.

184.

185.

TNT, rolo com 50 metros, gramatura de 60 gmmas com 1,40
m de laígura x 50, l® c 350 m lincam. Diversas cores. Pode
' ser usado pam decoração (todhas de rresa em fems),
embalagens, arre$anâta confecção dc lembrancinhas e em
diversas outras , lica ões,
TNT,ESSMMPADO, gramatura de 60 gamas ca i,4o m de
largura x 50, 100 c 350 m lincares. Com varias motivos. Pode
ser usado pam decoração (toalhas de mesa em festas),
embalagens, artL'sanata confecção de lembmnciiihas e em
diversas outras aplicaçõe$.

150

BOBINA

60

METRO

SOO

C
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/201 9
ANEXO ll
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Por
~~

C

este

instrumento
,,~

particular

__

,,_,

de
Procu ração,
a
__~__,,_____________~~~~~9 com sede à

~_

__ ___, ~,__________,,, inscrita no CNPJ sob o . n"
representada neste ato pelo Sr. ~~_____~~~_________~____________~~, inscrito no
CPF sob o n° ___,_____,______~~~~~, nomeia e constitui seu bastante procurador o
Sr ___,,~,__________,,~____,,,,,~,__ __

.Inscrito no CPF sob o n°

________:~__
____~_~_____, no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019,
com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do pregão, inclusive apresentar
declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes proposta de preços
e documentos de habilitação em nome do outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas nas
etapas de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertar nas etapas de lances, negociar a
redução de preço, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
outorgante.
A presente procuração é valida até o dia ___ de _____

C

~

de

___

_ _"___;de____~~de 2019.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

Praça Adonias Filho, n9. 16- Centro CEP:45.630-000 Itajuípe- Bahia
TEL./RX.: (73) 3238-1712 E-MAIL uclTA/TMUÍpE@HorMAIL.coM
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019
ANEXO Ill
MdDELo DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A
Prefeitura Municipal de ITAJUÍPE
ITAJUÍPE - BA

€) Ref.: PREGÃO PRESENçIAL N" Q24/2019

Sr. Pregoeiro,

_________
~_~
~_, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexiste fato impeditivo para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Cv

___~_________~______,

de ___

de 2019.

Praça Adonias Filho, ne 16- Centro CEP:45.630-000 ITAjUI"pe-Bahla
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019
ANEXO lV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A
Prefeitura Municipal de ITAJUÍPE- BA
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 024/201 9

C
Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro que, nos termos do artigo 4°, VIl, da Lei 10.520/2002, a empresa
—~_~~~~~~~_________________________________~~~~~~~~~_~_________,cu mpre plenamente os
requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019, com a apresentação na forma
editalícia, dos documentos exigidos no item 9 e subitens.

______~~~_~, ___ de _____ de 2019.

Praça Adonias Filho, Nb. 16 - Centro Cep: 45.630-000 Itaju/pe - Bahia
TEL./FAX.: (73)3238-1712 E-MAIL LICITAITAJUJPE@HOTNMILCOM
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/201 9
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

A

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ).

___________________________-_____, _____ de ____~~____________ de 2019.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

Praça Adonias Filho, n?. 16 - Centro CEP: 45.630-000 Itajuípe- Bahia
TEL./FAX.: (73) 3238-1712 E-MAIL L/CITAITNU/PE@HOTMAIL.COM
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARO

paraos devidos fins e sob as

penalidades da Lei, que a empresa

_______________________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

n°

____~~__~__________, está enquadrada como _____________~~~~~_ (Microempresa/EPP), e
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de
2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei.
Outrossim, declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

- _____~, ~______ de ________________ de 2019.

C
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019
ANEXO VIl
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

INsTRIjMEjNTo DE N" (.-.)/XXX

MUNICÍPIO DE ITAIUÍPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n°. l 4.147.946/0001-90, com
sede na Praça Adonias Filho n."16, nesta cidade de ITAJUÍPE, Estado da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito o Sr.
MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade n." 8381711 50-SSP-BA, C.P.F
n.° 920.624.825-15, residente e domiciliado a Rua Maria Pedro Hage n." 281, Centro, nesta cidade,no uso das atribuições
legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de'junho de 1993 e suas alterações, e demais normas
atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa CONTRATANTE,
C

e a empresa
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ ................................, com sede
..................................., n°. ....., Bairro .................,.............., representada por seu Diretor ....................................., , portador da
cédula de identidade ..,.,,..............,.,........., inscrito no cadastro de pessoa física sob o n". ........................., residente e
domiciliado na Rly1 ........................................, Município ........................., denominada doravante de CONTRATADA, que
subscrevem o presente, resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, bem como para
regulamentar a Lei Municipal da Imprensa Oficial do Município, firmar o presente contrato que será regido pelas cláusulas
abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNAMENTAÇÃO LEGAL

§ 1" - O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade de Pregão Presencial, tombado
na Prefeitura Municipal de ITAJUÍPE sob o n° 024/2019, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela Contratada,
tendo sido observadas as disposições contidas nas Leis nQ 10.520/02 e 8.666/93, e no que for pertinente do Decreto
Municipal de Regulamentação do ato.
CLÁUSULA SEGUNA - DO OBJETO

'~

§ 1° - Constitw a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme
descrito no anexo l (Especificações do objeto), Pregão Presencial n" 024/2019, o qual passa a fazer parte integrante e
complementar deste instrumento como se aqui estivesse transcrito.
C LÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

r

i'

,

.. ±&1""

§ r - O preser¥ contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, de acordo com as necessidades da
administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
l - da Contratada:
a) entregar O(S) bem(s) descritos) na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos VÍcios e defeitos ocultos do produto,
C) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.

II - do Contratante:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula quarta:
b) receber O(S) bem(s) descritos na Cláusula Segunda.
§ /°. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
Praça Adonias Filho, n2 16 - Centro CEP: 45.630-000 Itajuípe- Bahia
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§ Z". FÈca assegurado ao Contratante o direito de devolver, sem qualquer
características descritas na proposta apresentada pela Contratada.
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CLÁUSULA,QUARTA - DO PREçO E DA FORMA DE PAGAMENTO

:.. .
.. G :'
:·: .' :"
:":' :. ' ' :·.
.

·:

§ 1° - O presente contrato tem o seu preço global estimado no valor de RS (...).

§ 2° - Os preços globais de compra haverão de ser pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega dos bens comprados,
mediante apresentação da Nota Fiscal ,' Fatura, devidamente atestada pelo setor competente, por meio de cheque
nominativo, ordem bancária ou crédito em conta corrente do licitante.

§ 3° - A composição do preço global é determinada de acordo com o produto resultante da multiplicação das
qüantidades de cada bem fornecido, pela remuneração unitária estipulada na proposta de preço apresentada pela
Contratada, constante dos autos do PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019, que independente de transcrição integra este
C

instrumento.

§ 4° - A falta do pagamento do valor a que se refere esta cláusula implicará em multa na ordem de 2% (dois por cento)
sobre o valor do mesmo, além da incidência de 1% (hum por cento) por mês de atraso a titulo de juros.

§ 5° - Os preços constantes neste contrato não poderão sofrer reajustes, sob nenhum fundamento. CLÁUSULA
· .

QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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§ 1° - As despesas correspondentes ao pagamento do preço de compra ajustado neste contrato correrão por conta da
seguinte dotação @rçamentária para o exercício de 2019:

Tipo
Unidade
_
Proieto/At|v|dadê" "
E[émêRiÔ dê Oespesa
Fonte de Recursos

"

' "'

Tipo
Unidade
projetç!/Atividade
'Eemenià" àe Despesa

03.07.00 - Secníaria Muniçipa|'àe, Saúae
, ,. ..
Õ"ÍÕ7.07 - Secreiãia Mu'riic'ipaí de 'S'àáe
2060 - Cioco Ãtenção Básica: Saúde Bucal
" """
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
' '
RECÜRSOS ÕRçAMENTÃÊUÕS
' '

Tipo
'
Unidade
Pro!eto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.07.00 - Secretaria @nicipa1 de Saúde
03.07.07 - Secretaria Municipaí de Saúde
2063 - Gestões dos Recursos da Vigiiância em Saúde
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
- Transferências de Recursos do SUS
RECURSOS ORçAM,ENTÂRIOS
ÕÍ0'7.0Õ : Secreüçia Muniçi'p.qi'iie saàãe ' '
".. ,,
Oã.O'í Õi - Secretária Municipai"ãe Saúàe
2058 - Média e Alta Complexidade: Centro de Esp'. Õãoníoi. '
3'.ã.90.30.00 - Material de Consumo
14 - Transferências de Recursos do SUS
"
RECURSOS ORÇAMENTÃRÍO,S
03.07.00 - SccMarià Municipàl de Saúàê , ,,
,
03.07.07 - 'Secretaria 1\Àunicipal de Saúde
2050 — Blocos de Atenção Básica - fixo
3.3.90.30.00Xateria!,deço.nsumo _
"j:j": Transfèrêncãs"ãè Rèéúrsos do SUS ' """""""' '"""" """" ' '" "
REC'URSO,S ORÇAMENTÁRIOS
" l '03.Ò7.07
03.07.00 - Secretaria
SecretâRà Municipa|
Municipal de
de Saúde
Saúde

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
l Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
ynidade
q,
'"Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade

RECURSOS ORçAMENT
OS
03.04.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
03.04.04 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
zõu - Manutenções dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
1- Recursos Ordinários
RECURSOS ORçA,MENTÁ5ÍlOS.. ,.
,

'
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projeto/Atividade , .
Elemento de Despesa
Fonte de 'Récursos
' Tipo
Un1daàe

'

""
'

'
"'
'.

Projeto/Atividade
Elemento cie Despesa

\4,,

'.'"Í'íMm':' .'
'A'

"', ='.

k.

ZOS9 - BIOCOS da Média e A|tà"amp|exid.a,de: caps
3.3.90LÍÕ ÕÕ - Material de Consumo
i4 - Transferênãâs de RecursoÃÍ'o SUS
RECURSOS ORçAMENTÃR|OS
""""" "
03.07.00 - Sec.retaria Municipal de Saúde
03.07.07 - Seâetaria Municipal de Saúde
.

'

_

2045-Áanutenção, dos Serviços Adrv!i!gStrativos
3.üUO.OO - Mateeiã| de Consumo .'

, Fonte de Recursos
l

l
ÓZ' - Transferências de Recursos de Impostos Saúde 15%
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Tipo
Uniàaàe
' pro|eto/Atlvidade

03.09.00 - Secretaçia Municipal de DeSe!!voivimento Social
'ÕÍ09.09 - Secreüria Municipai de Desenao|yimento Social" "
2035 - A'pÕio a Gestão DesceÁtralizada do Pro"g.Èoisa Família-IGD "" .

"'

Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29- Recursos de Transferência FNAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Tipo
oi"
Unidade
proleto/At[vldade
Elemento de Oesjjesa

03.09.00 - Secretaria Municipa| de Desenvolvimento Social
03.09.09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2099- Manutenção do FEAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de Recursos

28- FEAS

'

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
Tipo
'""""
! Unidadè

\~

03.09.00 - Secretaria Municipai de Desenvolvimento Social
03.09.0§ Secretaria Municipai de Desenvolvimento @.çia1

""'

Projeto/Atividade
'
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

2100- Gestão das Ações do Prarama 1' Infância Criança Feliz
3.3.90.30.00 - Material de, Consumo
29- Recursos de Transferência FNAS
RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

Tipo
Unidade
projeto/Ativwade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.09.00 - Secretaria Municipai de Desenvolvimento Social
03.09.09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2029 - Manutenções dos Serviços Administrativos
.
3.3.90.30.00 - Material de C.onsumo
O - Recurso Ordinário
RECURSOS ORçAMENTARIOS '

Ttpo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 - Secretaria Municipal dtDesenvofvimento Social
2040 - Serviços de Proteção So,c.ia1- CRAS
3.3.90.30.00 - Material de Consú"rh"o
29 - Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORÇAMENTARIOS

Tipo
Unidadè
'"
Projeto/Atividade

03.09.00 - Secretaria Mu,nicipa| de DesenvolviLnent?,socia|
03.09.09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2041 - Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos

Elemento de Desp%m
Fonte de Recursos

3.3.90.30.00 -' 'Mãtêriai de Consumo'
29 - Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORÇAMENTARIOS'
03.09.00 - Secretaria Mun.i.c.ipa1 de Desenvo|vmer!to. Soçial

Tipo"
Unidade
"
Projeto/Atmdade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
"Tipo

03.09.09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2042-Serviços de Proteção Social- CREAS,.
'
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29 - Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORÇAMENTARIOS
03.05.CO - Secretaria Municipal de Educação

'"

' ,'"""""'

Unidade
Projeto/Ativlàade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Ünidade
projetç)iÃilv|dade

_

,

,

_

,

_

Eiemento de Despes?
l' Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
projeto/Atividad.e. .

03.05.05 - secreta,tia Municipal de Êducação
" ' 2067 - Manutenção e Dêsenvo|vimento da Educação Básica
3.3.90.30.00 - Mateiíâ| de consumo __ .
04- Contribuição Salário Educação
RÊCURSOS ORÇAMENTAFÜOS

d

l

03.05.00 - Secretaria Municipal de Ed.u.cação
03.05:õS:sec,tetaria Municipal de müêação
.,.
2067 - Manutenções e Desenv!?!vimento da Educação Básica.
3.3.90.30,00 - Material de'Consa'o . ..
01- Recurso de Transferência de ImposÍos Eduçaç,à.o 25:/?,,,, . ,,, ,, ,
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
,', ,,,,,,

,
"
""'

l 03.06.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
03.06.06 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
, . 2,Qçl5 - Manutenções_dc?s, Se.rviços AdministràtivQs . . , _
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Elemento de Despesa
l Fonte de Recursos

' '"" "

3.3.90.30.00 ,Materia1 de Consumo
.

1"

Et.eçu rsos Ordinários

E dos créditos que forem previstos nos Orçamentos Municipais para os exercícios seguintes, conforme dotações
orçamentárias que, nos termos do pIano plurianual e das diretrizes orçamentárias, forem consignadas para tal fim.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DA ALTERAçÃO m=%mm[':j
"L. ' M m

-g'

"m
' :<:

§ 1° - Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93, este Contrato
poderá ser rescindido ainda:
I - a inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tai forma que não subsistam condições para a
continuidade do mesmo:
Il - a superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.
€

Parágrafo único - As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a ele, onde
se observem as regras previstas na legislação contratual especifica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do
seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

'À'È"Ê

§ 1° - O presente instrumento de Contrato terá vigência no período da data de assinatura deste Contrato até 31 /1 2/201 9,
podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.

CLQUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

µ

§ ]° - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará ao contratado às
sanções prevista no CAPÍTULO lV - SEçÃO || - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, da Lei Federal n" 8666/93, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 2° - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para
licitar e contratar com a prefeitura Municipal de ITAJUÍPE e multa, de acordo com a gravidade da infração.
¢J § 3' - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:

l - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto.
|| - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§ 4° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento da fatura do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo contrato, eventualmente existentes.
§ 5° - As multas hprevistas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá ao contratado da
responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§ 1° - As disposições deste contrato devem ser interpretadas, e as omissões, supridas, em conformidade os termos do
edital de Pregão Presencial de n° 024/2019 e seus anexos, e, em caso de contrariedade, as regras previstas neste devem
prevalecer.
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§ 2° - A proposta do contratado, aceita pelo contratante durante o certame licitatório que antecedeu a celebração do
presente Contrato, integra este ajuste, em especial para fins de determinação da remuneração.

§ 3' - O presente contrato é regido pelas disposições das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, com a redação que lhe foi
conferida pelas Leis Federais 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, 9.854/99 e, supletivamente a tais disposições, e naquilo que
não lhes contrariar, pelas disposições do Código Civil.
CLÁUSULA DÉC|MÔ - DO FORO
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§ 1° - As partes elegem ojuízo da Comarca de ITAJUÍPE, do Poderjudiciário do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes da celebração ou da execução do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e único
efeito, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

C
1TP\JUÍPE - BA,

de _~

MUNICÍPIO DE |TAIUÍPE
Contratante

Contratada

Testemunhas:
CPF:

CPF:
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPj:
C

Inseri ão Estadual:

Endereç,o.:_
Estado:

CEP:

Cidade:

Telefone:

Fax:

Observação: Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de
mercadorias para órgão público Estadual e Municipal do Estado da Bahia, com exceção das
operações com valor inferior a RS 1.000,00 e aqueles enquadrados no regime de microempresa no
Estado da Bahia até 30.06.05 (Decreto n°9265/04, de 15.12.04).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
OBjETO: O presente Pregão tem por objeto Aquisição de Expediente, para atender as Secretarias
Municipais, para atender as necessidades da secretaria de educação.
LOTE 01
SECRETARIA DE EDUCAçÃO

C

Item

Descrição
Aquisição de Materiais de Expediente, para

01

atender as Secretarias Municipais.

Und.
Und

Quant.
01

v. unit

V. Total

Valor por extenso:
CONDIÇÕES DPPAGAMENTO: Os preços globais de compra haverão de ser pagos em até 90 (noventa)
dias após a entrega dos bens comprados, mediante apresentação da Nota Fiscal l Fatura.
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação
vigente.
O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme
art. 64, §3° da Lei de Licitações.

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estenderse-á ao prazo de convocação previsto no artigo 64 § 3° da Lei de Licitações.
Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, tributos, transporte, segu rôs,
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contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e preyidenciárias, bem como todos os outros custos
relacionados aos demais serviços de apoic, os quais não acrescentarão ônus para o Município.
"Ç .!'::'· '."".' "·

'

'

'

'

" ": ·' ·:'

Declaramos para todos os fins de direito que todas as despesas decorrentes da preparação da presente
proposta são de nossa única e exclusiva responsabilidade, não nos cabendo qualquer direito de
indenização de qualquer natureza, mesmo que não venhamos a ser contemplados como vencedores da
Licitação em pauta.
Declaramos q ue ao participarmos da presente Licitação estamos aceitando integralmente os Termos do
PREGÃO PRESENCIAL N' 024/2019 e seus anexos, bem como aos regulamentos administrativos do
Município de 1TE\JUÍPE.

C

- ,____, ____ de __________~~______ de _____.

Nome da Empresa proponente
Nome e assinatura do representante legal ou procurador legal

C
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
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PREGÃO PRESENCIAL n° 024/2019

RAZÃO SOCIAL
CNPJ N°
ENDEREçO
E-MAIL:

TEL

FAX

N

CIDADE

ESTADO

PESSOA PARA CONTATO
Reeebemos,

através do:

(

)

via E-mail

(

)

acesso à página

(

)

fax a cobrar n°;

(
R$:
(

) Transferência eletrônica (pendrive ou CD) mediante recolhimento do valor de
50,00 (cinquenta reais), pagamento de DAM no Setor Municipal de Tributos.
)

cÓpia impressa

,

mediante recolhimento do valor de R$:

00,00

(cinquenta

reais), pagamento de DAM no Setor Municipal de TríbutQs.

,

de

_de 2019.

assinatura
Senhor Licitante,
Visando
Vossa

comunicação

Senhoria

por meio do fone
ITAJUÍPE - Bahia.

A

não

remessa

retificações

futura

preencher
(73)

do

-

entre

o

Pregoeiro
de

3238-1712.

recibo

ocorridas

o

recibo

no

exime

entrega
Ou

c)

instrumento

no

e

a

do

setor

F'regoeiro

empresa
Edital

e

licitante,
remeter

de Licitações

da

convocatório,

do

comunicação
bem

corno

informações.
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solicito

ao

de

Pregoeiro,

município

de

de

eventuais

de

quaisquer
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