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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2022
O Município de Una-Bahia, torna público aos interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro
Oficial designado pelo Decreto nº. 332 de 03 de Janeiro de 2022, que fará realizar no dia 28 de
junho de 2022, às 08:30h, no Prédio da Prefeitura, situada na Praça Dr. Manoel P. de Almeida,
nº. 14, centro, Una – Bahia, licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para Registro
de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para Registro de Preços objetivando a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, BEM COMO A SEDE DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ACORDO
COM A NECESSIDADE.

Esta licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
136/2006, Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente na Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações e nas condições deste Edital.
1. OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO
MUNICÍPIO, BEM COMO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE. Conforme especificações e

condições constantes do Anexo I deste Edital.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que se fizerem representadas por
pessoa devidamente credenciada, atenderem a todas as exigências de habilitação contidas
neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
2.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas
inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
2.3. Em consonância com as disposições legais retro citadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros
de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em
lei.
3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
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3.1. Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e
8.666/93, no que for pertinente do Decreto Municipal de Regulamentação do ato n°. 136/2006 e
173/2013, Lei complementar 123/2006. A Secretaria Municipal de Educação conforme
determina o art. 2°. do Decreto Municipal 173/2013, serão os ÓRGÃOS GERENCIADORES
responsáveis pelo conjunto de procedimentos para o Registro de Preços. As demais secretarias
do município serão denominadas ÓRGÃOS PARTICIPANTES. É facultado a outros órgãos ou
entidades da Administração Pública, atendido os requisitos da norma, fazer adesão à Ata de
Registro de Preços como ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES.
4. CREDENCIAMENTO
4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um único
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo cópia autenticada a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada
pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.
.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público
ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em
sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
* Quando apresentada procuração particular deverá ser anexada cópia do estatuto ou contrato
social.
4.3. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (anexo V deste edital), os envelopes
da proposta de preços (envelope A) e dos documentos de habilitação (envelope B), não sendo
mais aceitas novas propostas.
4.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.5, deste
edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, nesta, declaração, firmada por contador ou
representante legal da empresa, de que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte (Anexo VI).
4.5. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste edital, bem como a ausência do Credenciado, em qualquer momento
da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo por
autorização expressa do Pregoeiro.
5. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
5.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de
Preços, endereçada ao Pregoeiro, conforme exemplo:
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ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
PREGÃO Nº 039/2022
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

5.2. Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico em uma via, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas, conter os dados cadastrais, telefone,
fax e endereço eletrônico (e-mail).
5.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, marca ou
fabricante, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexo, não se
admitindo propostas alternativas.
5.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada, do(s) lote(s), descrito no anexo I
deste edital, expresso em real, com apenas duas casas decimais.
5.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
5.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fornecimento e entrega do objeto desta licitação, tais como: impostos,
tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações
do objeto licitado.
5.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta.
5.8. A responsabilidade quanto aos serviços ofertados é exclusivamente do licitante, que deverá
certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena de, em
caso negativo, sofrer as sanções previstas no item 14.
5.9. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), deverá(ao) ser formulada(s) e apresentada(s)
na proposta comercial, com preços atualizados e com redução proporcional aos em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 01 (um) dia útil, após
encerramento da sessão.
5.10. A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não estar impedida de licitar ou
contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.
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5.11. A falta de data e/ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida pelo representante
legal presente à reunião de abertura do Envelope Proposta.
5.12. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser suprida, também, por aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope da Documentação de
Habilitação.
5.13. Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às de outros
licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista, tal como proposta
alternativa.
5.14. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham
erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total,
hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro.
5.14.1 Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retro mencionada
declaração, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no item 14 deste edital.

6. HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
6.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a documentação exigida no
Item 6.2 deste Edital que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia
simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio,
em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade,
número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da
homologação, solicitar o documento original para verificação.
ENVELOPE “B” – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
PREGÃO Nº 039/2022
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

6.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
6.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos.
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
da eleição de seus atuais administradores;
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c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria
em exercício;
d) Cópia autenticada do CPF e RG dos sócios;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim exigir.
6.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
c) prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão
Negativa da Dívida Ativa da União, sendo este último datado dos últimos 60 dias, desde que
outro prazo não esteja estipulado neste documento;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
6.2.2.1. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 5.15, que possuir
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 6.2.2, deste
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove
a sua regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do
certame.
6.2.2.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
6.2.2.3. Ocorrendo à situação prevista no item 6.2.2.1, a sessão do pregão será suspensa,
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando
os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da
habilitação.
6.2.2.4. O benefício de que trata o item 6.2.2.1 não eximirá a microempresa, a empresa de
pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma
restrição.
6.2.2.5. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.2.2.1, implicará na
inabilitação do licitante.
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6.2.3. Qualificação Econômica e Financeira.
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data
da realização da licitação, prevista no preâmbulo deste edital, caso o documento não consigne
prazo de validade.
b) Certidão Simplificada da JUCEB;
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo
ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O
licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das
páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial.

6.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a. Comprovação da capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à
execução de serviços compatíveis em características, prazos e quantidades com o objeto deste
certame
6.2.5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 10.520/02, de
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.
6.2.6. Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação.
6.2.7. As certidões que não contiverem data de validade explícita serão considerados válidos
por um período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de suas emissões.
6.2.8. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
6.2.9. Sob hipótese alguma será aceita a inclusão de documento de habilitação que não estiver
dentro do respectivo envelope, devidamente lacrado.
6.2.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
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6.2.11. Os documentos exigidos para habilitação, se emitidos pela internet, poderão ter sua
autenticidade confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de habilitação, ficando
estabelecido que, havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na
internet, prevalecerá a segunda.
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE
7.1.1. O Município poderá revogar itens do lote vencedor, se for o caso, cujo valor esteja com
preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
7.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital.
7.3. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
7.4. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço,
ou na impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subseqüentes a de menor preço, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances
verbais.
7.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
7.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
7.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis,
para o recebimento de novas propostas.
8. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
8.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto. O Pregoeiro poderá determinar valor mínimo para os lances.
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8.3. 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.
8.4. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento
das condições habilitatorias deste licitante, com base na documentação apresentada.
8.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior
homologação do resultado pelo Prefeito do MUNICÍPIO.
8.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado
pelo Prefeito do MUNICÍPIO.
8.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para
a execução do objeto do contrato.
8.9. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de
apoio e licitantes presentes.
9. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
9.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do
Pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.
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9.6. Quando mantida a decisão, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade
superior serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
9.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
9.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
9.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.10. Os recursos devem observar os seguintes requisitos:
9.10.1. Serem datilografados e devidamente fundamentados.
9.10.2. Serem protocolados na Prefeitura Municipal dentro do prazo legal e endereçados ao
Pregoeiro.
10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Não havendo a manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
10.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatados a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
10.3. A adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
11. CONTRATAÇÃO
11.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato,
no prazo de 48 (quarenta oito) horas, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93.
11.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
11.2.1. Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou;
11.2.2. Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
11.3. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
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11.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo à contratação.
11.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
11.6. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.
11.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de cheque, ordem
bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que
não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
12.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
12.3 O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
12.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir:
VFC =VF (1+i)n
Onde:
VFC = Valor da Fatura Corrigida
VF = Valor da Fatura
i = INPC-IBGE do mês anterior/100
n = número de dias de atraso/30
12.5. Nas compras para entrega imediatas, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até
quinze dias contados da data da celebração do ajuste serão dispensada a atualização
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financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a
prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
12.6. A licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica,
para pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso ao sistema informatizado da
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, disponibilizado no endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, de acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 9.265 de 14 de
dezembro de 2004, quando for à hipótese de fornecimento de mercadorias.
13. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
13.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio
dos órgãos participantes, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, e art. 17°. Decreto 173/2013.
14. SANÇÕES E PENALIDADES
14.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:
14.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
14.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
14.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocação;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

14.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
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14.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.
14.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
14.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
14.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
14.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
14.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
15. RESCISÃO
15.1. A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas na Lei nº. 8.666/93.
15.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas na Lei n. 8.666/93.
15.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
16. 1. O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade,
baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
16.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio
dos órgãos participantes, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, e art. 17°. Decreto 173/2013.
17. DO PRAZO
17.1. O prazo de duração será da assinatura do contrato será de 12 meses.
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18. Das Dotações
Órgão: 17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação - Projeto/Atividade:
1732.12122112.279 - GESTÃO DOS RECUROS DA SECRETARIA ADE EDUCAÇÃO - Elemento de Despesa:
3390300000 -Material de Consumo; Fonte Recurso: 95 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
Órgão: 17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação - Projeto/Atividade:
1732.12122112.279 - GESTÃO DOS RECUROS DA SECRETARIA ADE EDUCAÇÃO - Elemento de Despesa:
3390300000 -Material de Consumo; Fonte Recurso: 01 - MDE.
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Educação - Unidade: 32 - Fundo Municipal de Educação - Projeto/Atividade:
17.32.12361112.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Elemento de
Despesa - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso - 04 - SALARIO EDUCAÇÃO
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Educação - Unidade: 32 - Fundo Municipal de Educação - Projeto/Atividade:
17.32.12361112.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Elemento de
Despesa - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso - 19 - FUNDEB 30%

17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação - Projeto/Atividade:
173212365112.280 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte Recurso: 19 - FUNDEB 30%;

19. DAS OBRIGAÇÕES
19.1. A contratação de pessoal, se necessário, para a realização e manutenção dos serviços,
sem ônus para o CONTRATANTE;
19.2. O pagamento dos encargos sociais e obrigações que advierem com a contratação de
pessoal;
19.3. Responsabilizar-se pela reparação de dano decorrente da execução do serviço;
19.4. Isentar o Município de quaisquer responsabilidades decorrente da execução do objeto
deste Contrato;
19.5. Garantir pela segurança e boa qualidade da execução dos serviços.
19.6. O não cumprimento do contratado a estas condições poderão ocasionar nas sanções
previstas no item 14 deste edital.
20. ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
20.1. Aos órgãos não participantes está reservada a previsão de contratação do quíntuplo de
adesões previsto no parágrafo 4°. Art. 22, do Decreto 173/2013.
20.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que deve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio
dos órgãos participantes, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do Caput
do art. 65 da lei n°. 8.666/93.
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20.3. O Registro de Preços do fornecedor será cancelado quando das hipóteses apresentadas
no art. 20, incisos I, II, III, IV do Decreto Municipal regulamentador do Sistema de Registro de
Preços nº. 173/2013.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
21.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
21.3. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da
proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato
motivado do Pregoeiro.
21.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
21.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
21.6.1. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.6.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação
21.6.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório
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21.6.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público
21.6.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação
21.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Una, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
21.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio através dos telefones e fax:
(73) 3236 2021, (73) 3236 1286.
21.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, no que for
pertinente, além do Decreto Municipal n. 136/06.
21.10. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
Termo de Referência;
II.
Modelo de Proposta de Preços;
III.
Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
IV.
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
V.
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação;
VI. Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
VII. Modelo de Declarações;
VIII. Minuta de Contrato.,
IX. Minuta da Ata de Registro de Preços
Una – BA, 14 de junho de 2022
CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Municipal
Decreto nº. 332/2022
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ANEXO I

Termo de Referência
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO
MUNICÍPIO, BEM COMO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE , de acordo com as

especificações e os detalhamentos consignados neste Termo de Referência e descrição abaixo:
ITEM

UN

QTD

1

CX

1000

2

CX

1000

3

UND

100

4

UND

1000

5

UND

250

6
7

UND
UND

200
200

8

CX

100

9
10

CX
CX

100
100

11

UND

500

12

UND

500

13

UND

500

14

UND

50

15

CX

100

16

CX

100

17

CX

100

LOTE 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Alfinete Cabeça n° 24 Coats Corrente
Contém: 1 Caixa com 50grs
O alfinete n°24 tem 24mm de comprimento e por ser um pouco mais grosso e curto, é
mais resistente e mais adequado para tecidos médios e pesado, bem como para ser
utilizado em vitrines
ALFINETE, de escritório, mapa, número 01, cores diversas, com cabeça de poliestireno e
corpo de arame de aço niquelado. Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
ALMOFADA, para carimbo, em tecido, entintada na cor preta, estojo plástico, dimensões:
comprimento mínimo 11,0 cm e Maximo 13,0 cm x largura mínima 7,0 cm e máxima 10,0
cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
APONTADOR, de lápis, manual, portátil, 1 entradas, em material plástico rígido, sem
depósito.
BARBANTE, 100 % algodão, com 14 (quatorze) fios torcidos. Rolo com, no mínimo, 240 g.
Rotulagem contendo no mínimo, nome, composição do produto, quantidade de fios,
peso líquido do rolo, nome e CNPJ do fabricante.
Bloco anote e cola 4x5cm
Bloco anote e cola 7,6x7,6cm
BORRACHA bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atóxica,
dimensões variáveis: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0
mm.Caixa com 40 und.
BORRACHA, branca, tipo ponteira, para encaixe em fundo de lápis. Caixa com 100 und.
BORRACHA, elástica, número 18. Embalagem: caixa com 25 gramas.
CADERNO, executivo capa dura, no imens 96 fl, espiral, tamanho grande, com calendário,
contatos, planejamento mensal.
CAIXA arquivo, em papelão ondulado onda “C”, capa externa em Kraft de 150gr/m2,
miolo de 130gr/m2, gramatura geral 515,00g/mg, dimensões 415 x 175 x 290 mm.
CAIXA arquivo, em polipropileno, de polionda, com aproximadamente 36 x 250 x 130mm,
cores diversas.
CALCULADORA, digital, portátil, capacidade 12 (doze) dígitos, com as 04 (quatro)
operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção parcial e total, inversão de
sinais, memória, bateria a luz solar.
CANETA esferográfica, escrita fina, na cor azul, corpo em material plástico transparente,
comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga:
tubo plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio, caixa com 50 unidades.
CANETA esferográfica, escrita fina, na cor preta, corpo em material plástico transparente,
comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga:
tubo plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio, caixa com 50 unidades.
CANETA esferográfica, escrita fina, na cor vermelha, corpo em material plástico
transparente, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do
fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio, caixa
com 50 unidades.
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18

CX

100

19

CX

100

20

UND

500

21

CX

100

22

CX

100

23

CX

100

24

CX

100

25

UND

100

26

UND

250

27

UND

150

28

KG

50

29

KG

50

30

CX

100

31

UND

1000

32

UND

1000

33
34
35
36
37

UND
UND
UND
UND
CX

1000
1000
100
30
50

38

UND

100

39

UND

500

40

UND

500

41

CX

1000

42

UND

100

CANETA hidrográfica, ponta fina, jogo com 12 (doze) unidades em cores sortidas.
CANETA MARCA TEXTO, ponta indeformável, tinta fluorescente a base d’água, gravado
no corpo a marca do fabricante. Embalagem: CAIXA COM 12 UNIDADES, DIVERSAS
CORES, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.
CARTOLINA, comum, lisa, diversas cores (amarelo, rosa, azul, laranja, verde), dimensões
50 x 60cm gramatura de 180 g/m2.
CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 2/0 (dois). Embalagem: caixa com 100
unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Material
conforme Norma SAE 1010/20. Caixa com 50 und.
CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 3/0 (três). Embalagem: caixa com 50
unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Material
conforme Norma SAE 1010/20. Caixa com 50 und.
CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 6/0 (seis). Embalagem: caixa com 50
unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Material
conforme Norma SAE 1010/20. Caixa com 50 und.
CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 8/0 (oito). Embalagem: caixa com 25
unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Material
conforme Norma SAE 1010/20. Caixa com 50 und.
COLA liquida a base de P.V.A., branca, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato.
Embalagem: frasco plástico com 1000ml, com bico economizador, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
COLA liquida a base de P.V.A., branca, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato.
Embalagem: frasco plástico com 90 g, com bico economizador, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
COLA, em bastão, aplicação papel, com tampa que evita ressecamento. Secagem rápida,
lavável e não tóxica, com validade mínima de 3 meses. Apresentação bastão, peso 10
gramas.
COLA, em bastão, tipo velas, a base de silicone, tamanho médio, para aplicação em
pistola elétrica.
COLA, em bastão, tipo velas, a base de silicone, tamanho grande, para aplicação em
pistola elétrica.
CORRETIVO, liquido a base de água. Embalagem: frasco de 18ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Caixa com 12 und.
EMBORRACHADO E.V.A, com GLITER tamanho 400x600x2mm, atóxico, emborrachado,
não perecível.
EMBORRACHADO E.V.A, , tamanho 480x400x1,5mm, atóxico, emborrachado, lavável,
não perecível.
ENVELOPE GRANDE TAMANHO A4 210X297
ENVELOPE PEQUENO TAMANHO 23X 11,4
ESTILETE estreito, corpo plástico, lâmina estreita dividida, com trava de segurança.
ESTILETE largo, corpo plástico, lâmina estreita dividida, com trava de segurança.
Etiqueta adesiva, cor branca, 50,8mmx101,6mm caixa c/ 25 Fl, ref. 6283.
EXTRATOR, de grampo, tipo espátula, em metal cromado, dimensões 15 cm (com
variação de +/- 10%)
FITA, adesiva, em crepe, na cor bege, dimensão 18 mm x 50 m. Embalagem: rolo
individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
FITA, adesiva, transparente, fabricada em celulose, adesivo em resina de borracha
natural, dimensões 48 mm x 40 m Embalagem com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
GIZ, de cera, dimensões 1,0 cm (diâmetro) x 9,0 cm (comprimento), com variação de +/0,5 cm. Embalagem: caixa com 12 giz de cores diversas.
GRAMPEADOR, capacidade para grampear ate 25 (vinte e cinco) folhas de papel 75
gr/m2, comprimento mínimo 12,5 cm, estrutura metálica, base para fechamento do
grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01
(um) pente de 100 grampos 26/6. Embalagem com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
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GRAMPEADOR, capacidade para grampear ate 50 (cinquenta) folhas de papel 75 gr/m2,
comprimento máximo 25cm, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com
duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de
100 grampos 9/14. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
GRAMPEADOR, capacidade para grampear ate 100 (cem) folhas de papel 75 gr/m2,
comprimento máximo 25cm, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com
duas posições (grampo aberto e fechado). Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
GRAMPO galvanizado, para grampeador, pentes com 100 grampos, tamanho 26/6.
Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
GRAMPO galvanizado, para grampeador, pentes com 100 grampos, tamanho 9/14.
Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
GRAMPO, plástico, regulável, para arquivamento de ate 500 folhas de papel. Embalagem:
caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
ISOPOR, em placa, espessura 15 mm, dimensões 1000 x 500 mm
LAPIS, grafite, número 02 (dois) revestido em madeira, comprimento 175 mm, gravado
no corpo a marca do fabricante, caixa com 144 unidades.
LAPIS, de cor, revestido em madeira, comprimento de 17,5 cm, com variação de +/- 0,5
cm, gravado no corpo a marcado fabricante. Embalagem: caixa com 12 cores diversas,
com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
LAPISEIRA, 0,5mm.
LIVRO, ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100 folhas, dimensões 320 x 220
mm, numerado tipograficamente, papel alta alvura 75 gr/m2.
LIVRO, ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 50 folhas, dimensões 320 x 220
mm, numerado tipograficamente, papel alta alvura 75 gr/m2.
LIVRO, de ponto 100 fls, numeradas, capa dura de papelão revestida de papel off-set
120gr/m², folhas internas papel off-set 56gr/m², formato da capa 310x217mm, miolo
300x211mm.
LIVRO, protocolo, encadernado com 104 folhas, dimensão 215x160 mm.
MASSA, de modelar, colorida, atóxica, em forma cilíndrica, peso 90 g. Embalagem caixa
com 6 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
LOTE 02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
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PAPEL, auto adesivo, tipo contact, material plástico, cor incolor, gramatura 60, largura
50mm x 25mt, acabamento superficial brilhante, transmitância transparente.
PAPEL, camurça, cores diversas, dimensões 40 x 60 cm, com variação de ate +/- 5%.
PAPEL CREPOM, atóxico, diversas cores, medindo no mínimo 0,48x2m
PAPEL VERGÊ, dimensões 210 x 297 mm, formato A-4, gramatura 180 g/m2, cor branco.
Embalagem: caixa com 50 folhas, com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
PAPEL, cartão, cores diversas, dimensões aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m².
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Pacote com
10 unidades.
PAPEL, couche, cor branca, gramatura 120 g/m2, com 100 (cem) folhas.
PAPEL, metro, na cor pardo, gramatura 75g/m², largura 1,20m. Embalagem com dados
de identificação do produto e do fabricante. Apresentação: rolo com 30 kg
PAPEL, metro, na cor branca, gramatura 75g/m², largura 1,20m. Embalagem com dados
de identificação do produto e do fabricante. Apresentação: rolo com 30 kg
PAPEL PARANÁ natural nº120 520gr/m - dimensão mínima 80x100cm
PAPEL FOTOGRÁFICO, 180G, A4 com 20 folhas Brilhante, pacote com 20 folhas.
LOTE 03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
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PASTA, arquivo, registrador AZ, dorso largo com 85 mm. Dimensões 216 mm x 330 mm,
capa em papelão com espessura não inferior a 3 mm plastificada, protetor metálico nas
bordas da parte inferior, fecho metálico com alavanca de acionamento para abertura
auxiliado por mola, fixado por 04 (quatro) rebites, 2 argolas, prendedor em material
plástico de boa resistência, orifício de manuseio revestido de material plástico.
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PASTA, arquivo, registrador tipo AZ, em papelão prensado, dimensões 250 mm (largura)
x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com variação de +/- 10%, fecho metálico com
alavanca de acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro)
rebites, orifício de manuseio revestido de material plástico e janela para identificação no
dorso.
PASTA, classificador, em acetato, transparente, dimensões 235 x 350 mm, com
prendedor macho e fêmea.
PASTA, classificador, em papel, transparente, dimensões 235 x 350 mm, com prendedor
macho e fêmea.
PASTA, classificador, em papel duplo, plastificado, com prendedor macho e fêmea,
dimensões 230 x 340 mm, podendo variar em ate + 5%, na cores diversas.
PASTA, documento, em acetato transparente, com abas e elástico, dimensões 235 x 350
mm.
PASTA, documento, em acetato transparente, com abas e elástico, dimensões 235 x 350
x 200 mm.
PASTA, documento, em acetato transparente, com abas e elástico, dimensões 235 x 350
x 400 mm.
PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIVISÓRIAS, ACOMPANHANDO ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES NAS 12 DIVISÓRIAS, POSSUINDO FECHAMENTO COM
ELÁSTICO QUE GARANTA A FLEXIBILIDADE DO MANUSEIO E EVITE EXTRAVIOS NOS
DOCUMENTOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 23,5 X 33 X 35 CM (AXLXP), COMPOSIÇÃO:
POLIPROPILENO, FORMATO A-4.
PERFURADOR metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 30 folhas de papel
75g/m2, em ferro fundido, pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de
escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço
norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma SAE1010/20
zincado, apoio da base em polietileno.
PERFURADOR metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 40 folhas de papel
75g/m2, dimensões mínimas 160 x 110 x 80 mm, em ferro fundido, pintura eletrostática,
nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma
SAE 1112 com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada,
pino transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno.
PERFURADOR, de papel, metálico, com capacidade para dois furos, perfurar no mínimo
150 folhas de papel 75g/m2, em chapa de aço, pintura eletrostática, nas cores
compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112
com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino
transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno.
PINCEL, marcador permanente para gravação CD, cores diversas.
PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS: ESCREVE EM PLASTICO, VIDROS, METAL,
MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E MACIA; PERMITE TRAÇOS
GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR VERMELHO.
PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS: ESCREVE EM PLASTICO, VIDROS, METAL,
MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E MACIA; PERMITE TRAÇOS
GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR AZUL.
PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS: ESCREVE EM PLASTICO, VIDROS, METAL,
MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E MACIA; PERMITE TRAÇOS
GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR PRETO.
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº6.
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº8.
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº12.
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº16
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº20
PISTOLA ELÉTRICA, para bastão de cola quente tamanho médio, voltagem 220V.
PISTOLA ELÉTRICA, para bastão de cola quente tamanho grande, voltagem 220V.
PRENDEDOR, para pasta, macho e fêmea, em plástico resistente. Embalagem: com 50
unidades.
REGUA, em material plástico resistente, transparente, com 30 cm de comprimento,
impressão da graduação, legível e sem falhas, em milímetros e centímetros, sem
deformações e rebarbas, com espessura 2,5 a 3,0 mm, com no mínimo 2,5 a 4,0 cm de
largura.
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TECIDO TNT, bobina 1,40x50m, gramatura 40gr/m², cores diversas (branco, amarelo,
azul, vermelho, preto, verde)
TESOURA ESCOLAR, preta, no mínimo 13 cm, com lâmina em aço inox, ponta 2,08 20
arredondada e cabo plástico.
TESOURA, modelo domestica, em aço polido, 8 (oito) polegadas, própria para cutelaria,
cabo em plástico de alta resistência. Embalagem com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.
TESOURA, para picotar, em aço polido, 7 ou 9 polegadas, própria para cutelaria, cabo em
plástico de alta resistência. Embalagem com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
TINTA carimbo, sem óleo, na cor PRETA ou AZUL. Embalagem com 40 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
TINTA TÊMPERA, em frasco, embalagem com 06 unidades em cores diversas, cada frasco
com aproximadamente 250ml.
ALGODÃO composto de manta 100% puro algodão, branco, hidrófilo e macio, alvejado
com água oxigenada ao invés de solução a base de cloro para uma maior preservação do
meio ambiente.
CADERNO Capa Dura 1 matéria Dimensões 200mm x 275mm 96 FOLHAS
COLA GLITTER
FOLHA DUPLA FACE
GLITTER
PAPEL multiuso no formato A4, na gramatura 180g/m2 (50 folhas) com cores intensas e
vibrantes.
PRANCHETA A4 mdf prendedor plástico acrimet 117
Transferidor de 360°
Transferidor de 180°
CANETA hidrocor- 12 cores
CADERNO, executivo grande com calendário, contato, planejamento mensal
LAPIS de cor 12 cores grande
Bandeirinha Pronta Colorida Festa Junina - Medidas aproximadas: 100 metros.
Aproximadamente: 200 Bandeirinhas, 10 X 10 CM
Bexigas coloridas, nº 065, Pc. Com 50 unidades
FITILHOS cores variadas
LOTE 4 – PAPEL DE OFÍCIO A4

1
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PAPEL OFÍCIO - A4 - caixa c/ 10 resmas contendo 500 folhas cada resma, ofício formatos: A4
(210 x 297 mm), certificação: CERFLO

2 – JUSTIFICATIVA:
2.1. A presente aquisição justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas de
consumo de material de expediente das unidades de ensino bem como da Sede da Secretaria
Municipal de Educação de Una/BA, quando necessário para manutenção das atividades
operacionais e de desenvolvimento do ensino.
RELAÇÃO DE SETORES E ESCOLAS
01

Secretaria Municipal de Educação

02

Escola Municipal Anísio Teixeira

03

Escola Municipal David Soares Pinheiro
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04

Colégio Municipal Alice Fuchs de Almeida

05

Escola Municipal Santa Rita

06

Escola Municipal André Rebouças

07

Escola Municipal Liberalino Barbosa Souto

08

Centro de Educação Integral do Campo – CEIC

09

Creche Municipal Frei Silvério

10

Escola Municipal Candido Romero Pessoa

11

Escola Municipal Fábio Souto

12

Departamento das Escolas do Campo

13

Escola Municipal Mico Leão – APAE

14

Escola Municipal Sonia Aristeu Dias

15

Escola Municipal Professora Margarida Almeida

16

Escola Municipal Nova Esperança

17

Escola Municipal Humberto Rusciolelli

18

Escola Municipal Carmosina Rocha

19

Escola Municipal Chico Mendes

20

Escola Municipal Guarani

21

Escola Municipal Dom Paulo Lopes da Farias

22

Escola Municipal João David Fuchs

23

Escola Municipal Piruna

24

Escola Municipal Bernardino Santos

25

Escola Municipal Divina Providencia

26

Escola Municipal Sociedade Beneficente Antonio Viana

27

Escola Municipal Nilton Camilo

28

Escola Municipal Petronilia Xavier

29

Escola Municipal do Saber
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2.2. O formato presencial será adotado, em virtude da impossibilidade operacional de utilização
de recursos eletrônicos pelo Município de Una.
3 – DOS PRAZOS.
3.1. Os produtos licitados serão entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras.
3.2. A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente produtos de primeira qualidade, e
que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à
devida fiscalização dos agentes competentes.
3.3. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam
satisfatórias.
4 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
4.1. O Sr. Samarone dos Santos Correia, nomeado pelo decreto 291 de agosto de 2021 será o
responsável pela fiscalização deste contrato no que compete a prestação dos serviços,
observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância
acerca da qualidade, manutenção da relação inicial entre os encargos do contratado e a
retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento e serviços, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato).
4.2. O responsável pela fiscalização deste contrato, deverá:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de
execução, quando for o caso;
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
5.1. Da Contratada:
5.1.1 - Tomar todas as providências necessárias a fiel prestação dos serviços objeto desta
licitação;
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5.1.2 - Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;
5.1.3 - Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica;
5.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
5.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio
do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento
realizado pela
5.1.6 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao
cumprimento do ajuste a ser firmado;
5.1.7 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
CONTRATANTE;
5.1.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados quando do fornecimento dos produtos ou em conexão com ele, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;
5.1.9 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionados a
prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
5.1.10 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da contratação;
5.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação;
5.1.12 – Refazer o serviço prestado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte
defeito ou irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas;
5.2. Da Contratante:
5.2.1 - Supervisionar o serviço objeto exigindo presteza na entrega e correção das falhas
eventualmente detectadas;
6 – DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento definitivo dos produtos, compreendida nesse período a fase de ateste da
Nota Fiscal/Fatura, mediante cheque nominal à contratada ou por meio de depósito em conta
bancária a ser informada pela contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o
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prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
7 – CONDIÇÕES GERAIS:
7.1. Os serviços e materiais devem ser entregues acompanhados da documentação fiscal, em
duas vias, com especificação da quantidade por lotes entregues de cada material;
7.2. Os preços devem estar descritos em documento fiscal especificados: unitário e preço total;
7.3. Os materiais devem ser entregues nas quantidades requeridas e apresentação em unidades
individualizadas;
7.4. Poderão ser solicitados ao fornecedor, pelo Pregoeiro ou pela Comissão de Licitação
informações adicionais necessárias, laudos técnicos, amostras e outras, a qualquer tempo e/ou
fases do procedimento licitatório, com a finalidade de dirimir dúvidas e instruir as decisões
relativas ao julgamento.
Atenciosamente,

Rogério Martins Borges
Secretário Municipal de Educação

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
039/2022
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Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Estado:
E-mail:

Inscrição Estadual:

CEP:

Cidade:
Fax:

Telefone:

LOTE --ITEM
1

DESCRIÇÃO DO ITEM
ESPECIFICAÇÃO,
PERTINENTES.

MARCA

E

QNT

UNID

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

DEMAIS

2
VALOR TOTAL LOTE --VALOR TOTAL GLOBAL: R$---------------------- (VALOR POR EXTENSO)
a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os
aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do
Edital e seus anexos.
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à execução do objeto desta
licitação, de acordo com as condições especificadas no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a
Administração, tais como impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão Presencial 039/2022
realizado pelo Município e Una.
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos
com a administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;
d) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da sessão.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para abertura dos envelopes indicada no
preâmbulo deste anexo.

_____ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através

do

presente

instrumento,

Modalidade de Licitação Número
PREGÃO PRESENCIAL 039/2022
nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)

....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro
de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ...................................................,
nº ........ como nosso mandatário, 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).

_____ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
039/2022

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

(

) nem menor de 16 anos.

(

) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_________ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
039/2022

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
039/2022

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão
social/CNPJ) .................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a).
..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º .................................... e
do CPF n.º ...................................., DECLARA, para fins legais:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas
no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

___________ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÕES

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
039/2022

A empresa .........................................................(razão social/CNPJ) .................................... ,

DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua
habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;

DECLARA também que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do
presente Edital.

___________ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
Termo de Contrato que entre si celebram o
Município de Una – Estado da Bahia, e _____________________________ para os
fins que especifica.
O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no CNPJ nº
13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, nº 14, Centro, nesta Cidade,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do RG nº 0971162468 SSP/BA e CPF nº
014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município, na Rua Félix Caldas, nº 215, Centro, doravante

designado simplesmente CONTRATANTE celebra o presente Contrato com xxxxxxxxxxxxxxxx
, inscrita (o) no CPF/CNPJ sob nº xxxxxxxxxxx,
estabelecida (o) na
, a seguir denominada CONTRATADA,
neste ato representada (o) por Sr.
, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (data de nascimento), portador da Cédula de
Identidade nº
- expedida pela SSP-BA, e, inscrito no CPF/MF nº
,
(nº
do
PIS)
residente
e
domiciliado
na
(endereço
completo)
____________________________________________________________________________
em conformidade com a Lei 8.866/93, com as alterações introduzidas posteriormente, mediante
as cláusulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. constitui o objeto do presente Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO
MUNICÍPIO, BEM COMO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE em conformidade com a

proposta de preços apresentada na sessão da licitação da qual decorre Ata de Registro de
Preços, este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e
publicado no Diário Oficial do Município.
ITEM

UN

QTD

1

CX

1000

2

CX

1000

3

UND

100

4

UND

1000

LOTE 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Alfinete Cabeça n° 24 Coats Corrente
Contém: 1 Caixa com 50grs
O alfinete n°24 tem 24mm de comprimento e por ser um pouco mais grosso e curto, é
mais resistente e mais adequado para tecidos médios e pesado, bem como para ser
utilizado em vitrines
ALFINETE, de escritório, mapa, número 01, cores diversas, com cabeça de poliestireno e
corpo de arame de aço niquelado. Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
ALMOFADA, para carimbo, em tecido, entintada na cor preta, estojo plástico, dimensões:
comprimento mínimo 11,0 cm e Maximo 13,0 cm x largura mínima 7,0 cm e máxima 10,0
cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
APONTADOR, de lápis, manual, portátil, 1 entradas, em material plástico rígido, sem
depósito.
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5

UND

250

6
7

UND
UND

200
200

8

CX

100

9
10

CX
CX

100
100

11

UND

500

12

UND

500

13

UND

500

14

UND

50

15

CX

100

16

CX

100

17

CX

100

18

CX

100

19

CX

100

20

UND

500

21

CX

100

22

CX

100

23

CX

100

24

CX

100

25

UND

100

26

UND

250

27

UND

150

28

KG

50

29

KG

50

BARBANTE, 100 % algodão, com 14 (quatorze) fios torcidos. Rolo com, no mínimo, 240 g.
Rotulagem contendo no mínimo, nome, composição do produto, quantidade de fios,
peso líquido do rolo, nome e CNPJ do fabricante.
Bloco anote e cola 4x5cm
Bloco anote e cola 7,6x7,6cm
BORRACHA bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atóxica,
dimensões variáveis: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0
mm.Caixa com 40 und.
BORRACHA, branca, tipo ponteira, para encaixe em fundo de lápis. Caixa com 100 und.
BORRACHA, elástica, número 18. Embalagem: caixa com 25 gramas.
CADERNO, executivo capa dura, no imens 96 fl, espiral, tamanho grande, com calendário,
contatos, planejamento mensal.
CAIXA arquivo, em papelão ondulado onda “C”, capa externa em Kraft de 150gr/m2,
miolo de 130gr/m2, gramatura geral 515,00g/mg, dimensões 415 x 175 x 290 mm.
CAIXA arquivo, em polipropileno, de polionda, com aproximadamente 36 x 250 x 130mm,
cores diversas.
CALCULADORA, digital, portátil, capacidade 12 (doze) dígitos, com as 04 (quatro)
operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção parcial e total, inversão de
sinais, memória, bateria a luz solar.
CANETA esferográfica, escrita fina, na cor azul, corpo em material plástico transparente,
comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga:
tubo plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio, caixa com 50 unidades.
CANETA esferográfica, escrita fina, na cor preta, corpo em material plástico transparente,
comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga:
tubo plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio, caixa com 50 unidades.
CANETA esferográfica, escrita fina, na cor vermelha, corpo em material plástico
transparente, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do
fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio, caixa
com 50 unidades.
CANETA hidrográfica, ponta fina, jogo com 12 (doze) unidades em cores sortidas.
CANETA MARCA TEXTO, ponta indeformável, tinta fluorescente a base d’água, gravado
no corpo a marca do fabricante. Embalagem: CAIXA COM 12 UNIDADES, DIVERSAS
CORES, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.
CARTOLINA, comum, lisa, diversas cores (amarelo, rosa, azul, laranja, verde), dimensões
50 x 60cm gramatura de 180 g/m2.
CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 2/0 (dois). Embalagem: caixa com 100
unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Material
conforme Norma SAE 1010/20. Caixa com 50 und.
CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 3/0 (três). Embalagem: caixa com 50
unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Material
conforme Norma SAE 1010/20. Caixa com 50 und.
CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 6/0 (seis). Embalagem: caixa com 50
unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Material
conforme Norma SAE 1010/20. Caixa com 50 und.
CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 8/0 (oito). Embalagem: caixa com 25
unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Material
conforme Norma SAE 1010/20. Caixa com 50 und.
COLA liquida a base de P.V.A., branca, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato.
Embalagem: frasco plástico com 1000ml, com bico economizador, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
COLA liquida a base de P.V.A., branca, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato.
Embalagem: frasco plástico com 90 g, com bico economizador, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
COLA, em bastão, aplicação papel, com tampa que evita ressecamento. Secagem rápida,
lavável e não tóxica, com validade mínima de 3 meses. Apresentação bastão, peso 10
gramas.
COLA, em bastão, tipo velas, a base de silicone, tamanho médio, para aplicação em
pistola elétrica.
COLA, em bastão, tipo velas, a base de silicone, tamanho grande, para aplicação em
pistola elétrica.
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30

CX

100

31

UND

1000

32

UND

1000

33
34
35
36
37

UND
UND
UND
UND
CX

1000
1000
100
30
50

38

UND

100

39

UND

500

40

UND

500

41

CX

1000

42

UND

100

43

UND

100

44

UND

10

45

CX

100

46

CX

100

47

CX

100

48

UND

500

49

CX

1000

50

CX

1000

51

UND

1000

52

UND

100

53

UND

100

54

UND

100

55

UND

100

CORRETIVO, liquido a base de água. Embalagem: frasco de 18ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Caixa com 12 und.
EMBORRACHADO E.V.A, com GLITER tamanho 400x600x2mm, atóxico, emborrachado,
não perecível.
EMBORRACHADO E.V.A, , tamanho 480x400x1,5mm, atóxico, emborrachado, lavável,
não perecível.
ENVELOPE GRANDE TAMANHO A4 210X297
ENVELOPE PEQUENO TAMANHO 23X 11,4
ESTILETE estreito, corpo plástico, lâmina estreita dividida, com trava de segurança.
ESTILETE largo, corpo plástico, lâmina estreita dividida, com trava de segurança.
Etiqueta adesiva, cor branca, 50,8mmx101,6mm caixa c/ 25 Fl, ref. 6283.
EXTRATOR, de grampo, tipo espátula, em metal cromado, dimensões 15 cm (com
variação de +/- 10%)
FITA, adesiva, em crepe, na cor bege, dimensão 18 mm x 50 m. Embalagem: rolo
individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
FITA, adesiva, transparente, fabricada em celulose, adesivo em resina de borracha
natural, dimensões 48 mm x 40 m Embalagem com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
GIZ, de cera, dimensões 1,0 cm (diâmetro) x 9,0 cm (comprimento), com variação de +/0,5 cm. Embalagem: caixa com 12 giz de cores diversas.
GRAMPEADOR, capacidade para grampear ate 25 (vinte e cinco) folhas de papel 75
gr/m2, comprimento mínimo 12,5 cm, estrutura metálica, base para fechamento do
grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01
(um) pente de 100 grampos 26/6. Embalagem com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
GRAMPEADOR, capacidade para grampear ate 50 (cinquenta) folhas de papel 75 gr/m2,
comprimento máximo 25cm, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com
duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de
100 grampos 9/14. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
GRAMPEADOR, capacidade para grampear ate 100 (cem) folhas de papel 75 gr/m2,
comprimento máximo 25cm, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com
duas posições (grampo aberto e fechado). Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
GRAMPO galvanizado, para grampeador, pentes com 100 grampos, tamanho 26/6.
Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
GRAMPO galvanizado, para grampeador, pentes com 100 grampos, tamanho 9/14.
Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
GRAMPO, plástico, regulável, para arquivamento de ate 500 folhas de papel. Embalagem:
caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
ISOPOR, em placa, espessura 15 mm, dimensões 1000 x 500 mm
LAPIS, grafite, número 02 (dois) revestido em madeira, comprimento 175 mm, gravado
no corpo a marca do fabricante, caixa com 144 unidades.
LAPIS, de cor, revestido em madeira, comprimento de 17,5 cm, com variação de +/- 0,5
cm, gravado no corpo a marcado fabricante. Embalagem: caixa com 12 cores diversas,
com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
LAPISEIRA, 0,5mm.
LIVRO, ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100 folhas, dimensões 320 x 220
mm, numerado tipograficamente, papel alta alvura 75 gr/m2.
LIVRO, ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 50 folhas, dimensões 320 x 220
mm, numerado tipograficamente, papel alta alvura 75 gr/m2.
LIVRO, de ponto 100 fls, numeradas, capa dura de papelão revestida de papel off-set
120gr/m², folhas internas papel off-set 56gr/m², formato da capa 310x217mm, miolo
300x211mm.
LIVRO, protocolo, encadernado com 104 folhas, dimensão 215x160 mm.
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56

UND

1000

MASSA, de modelar, colorida, atóxica, em forma cilíndrica, peso 90 g. Embalagem caixa
com 6 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
LOTE 02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

57

ROLO

100

58
59

UND
UND

100
210

60

CX

200

61

PCT

200

62

CX

100

63

UND

100

64

UND

100

65
66

UND
PCT

100
100

PAPEL, auto adesivo, tipo contact, material plástico, cor incolor, gramatura 60, largura
50mm x 25mt, acabamento superficial brilhante, transmitância transparente.
PAPEL, camurça, cores diversas, dimensões 40 x 60 cm, com variação de ate +/- 5%.
PAPEL CREPOM, atóxico, diversas cores, medindo no mínimo 0,48x2m
PAPEL VERGÊ, dimensões 210 x 297 mm, formato A-4, gramatura 180 g/m2, cor branco.
Embalagem: caixa com 50 folhas, com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
PAPEL, cartão, cores diversas, dimensões aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m².
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Pacote com
10 unidades.
PAPEL, couche, cor branca, gramatura 120 g/m2, com 100 (cem) folhas.
PAPEL, metro, na cor pardo, gramatura 75g/m², largura 1,20m. Embalagem com dados
de identificação do produto e do fabricante. Apresentação: rolo com 30 kg
PAPEL, metro, na cor branca, gramatura 75g/m², largura 1,20m. Embalagem com dados
de identificação do produto e do fabricante. Apresentação: rolo com 30 kg
PAPEL PARANÁ natural nº120 520gr/m - dimensão mínima 80x100cm
PAPEL FOTOGRÁFICO, 180G, A4 com 20 folhas Brilhante, pacote com 20 folhas.
LOTE 03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
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500
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UND
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UND
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UND
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UND
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UND
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UND

10
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UND

10

PASTA, arquivo, registrador AZ, dorso largo com 85 mm. Dimensões 216 mm x 330 mm,
capa em papelão com espessura não inferior a 3 mm plastificada, protetor metálico nas
bordas da parte inferior, fecho metálico com alavanca de acionamento para abertura
auxiliado por mola, fixado por 04 (quatro) rebites, 2 argolas, prendedor em material
plástico de boa resistência, orifício de manuseio revestido de material plástico.
PASTA, arquivo, registrador tipo AZ, em papelão prensado, dimensões 250 mm (largura)
x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com variação de +/- 10%, fecho metálico com
alavanca de acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro)
rebites, orifício de manuseio revestido de material plástico e janela para identificação no
dorso.
PASTA, classificador, em acetato, transparente, dimensões 235 x 350 mm, com
prendedor macho e fêmea.
PASTA, classificador, em papel, transparente, dimensões 235 x 350 mm, com prendedor
macho e fêmea.
PASTA, classificador, em papel duplo, plastificado, com prendedor macho e fêmea,
dimensões 230 x 340 mm, podendo variar em ate + 5%, na cores diversas.
PASTA, documento, em acetato transparente, com abas e elástico, dimensões 235 x 350
mm.
PASTA, documento, em acetato transparente, com abas e elástico, dimensões 235 x 350
x 200 mm.
PASTA, documento, em acetato transparente, com abas e elástico, dimensões 235 x 350
x 400 mm.
PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIVISÓRIAS, ACOMPANHANDO ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES NAS 12 DIVISÓRIAS, POSSUINDO FECHAMENTO COM
ELÁSTICO QUE GARANTA A FLEXIBILIDADE DO MANUSEIO E EVITE EXTRAVIOS NOS
DOCUMENTOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 23,5 X 33 X 35 CM (AXLXP), COMPOSIÇÃO:
POLIPROPILENO, FORMATO A-4.
PERFURADOR metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 30 folhas de papel
75g/m2, em ferro fundido, pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de
escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço
norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma SAE1010/20
zincado, apoio da base em polietileno.
PERFURADOR metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 40 folhas de papel
75g/m2, dimensões mínimas 160 x 110 x 80 mm, em ferro fundido, pintura eletrostática,
nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma
SAE 1112 com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada,
pino transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno.
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200

PERFURADOR, de papel, metálico, com capacidade para dois furos, perfurar no mínimo
150 folhas de papel 75g/m2, em chapa de aço, pintura eletrostática, nas cores
compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112
com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino
transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno.
PINCEL, marcador permanente para gravação CD, cores diversas.
PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS: ESCREVE EM PLASTICO, VIDROS, METAL,
MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E MACIA; PERMITE TRAÇOS
GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR VERMELHO.
PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS: ESCREVE EM PLASTICO, VIDROS, METAL,
MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E MACIA; PERMITE TRAÇOS
GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR AZUL.
PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS: ESCREVE EM PLASTICO, VIDROS, METAL,
MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E MACIA; PERMITE TRAÇOS
GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR PRETO.
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº6.
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº8.
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº12.
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº16
PINCEL CHATO PARA PINTURA, PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº20
PISTOLA ELÉTRICA, para bastão de cola quente tamanho médio, voltagem 220V.
PISTOLA ELÉTRICA, para bastão de cola quente tamanho grande, voltagem 220V.
PRENDEDOR, para pasta, macho e fêmea, em plástico resistente. Embalagem: com 50
unidades.
REGUA, em material plástico resistente, transparente, com 30 cm de comprimento,
impressão da graduação, legível e sem falhas, em milímetros e centímetros, sem
deformações e rebarbas, com espessura 2,5 a 3,0 mm, com no mínimo 2,5 a 4,0 cm de
largura.
TECIDO TNT, bobina 1,40x50m, gramatura 40gr/m², cores diversas (branco, amarelo,
azul, vermelho, preto, verde)
TESOURA ESCOLAR, preta, no mínimo 13 cm, com lâmina em aço inox, ponta 2,08 20
arredondada e cabo plástico.
TESOURA, modelo domestica, em aço polido, 8 (oito) polegadas, própria para cutelaria,
cabo em plástico de alta resistência. Embalagem com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.
TESOURA, para picotar, em aço polido, 7 ou 9 polegadas, própria para cutelaria, cabo em
plástico de alta resistência. Embalagem com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
TINTA carimbo, sem óleo, na cor PRETA ou AZUL. Embalagem com 40 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
TINTA TÊMPERA, em frasco, embalagem com 06 unidades em cores diversas, cada frasco
com aproximadamente 250ml.
ALGODÃO composto de manta 100% puro algodão, branco, hidrófilo e macio, alvejado
com água oxigenada ao invés de solução a base de cloro para uma maior preservação do
meio ambiente.
CADERNO Capa Dura 1 matéria Dimensões 200mm x 275mm 96 FOLHAS
COLA GLITTER
FOLHA DUPLA FACE
GLITTER
PAPEL multiuso no formato A4, na gramatura 180g/m2 (50 folhas) com cores intensas e
vibrantes.
PRANCHETA A4 mdf prendedor plástico acrimet 117
Transferidor de 360°
Transferidor de 180°
CANETA hidrocor- 12 cores
CADERNO, executivo grande com calendário, contato, planejamento mensal
LAPIS de cor 12 cores grande
Bandeirinha Pronta Colorida Festa Junina - Medidas aproximadas: 100 metros.
Aproximadamente: 200 Bandeirinhas, 10 X 10 CM
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1000
120

Bexigas coloridas, nº 065, Pc. Com 50 unidades
FITILHOS cores variadas

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS:
2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à
CONTRATADA a importância total de xxxxxxxxx (POR EXTENSO);
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais,
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças,
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas
necessárias à total realização dos serviços;
2.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio dos órgãos
participantes, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993, e art. 17°. Decreto 173/2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de cheque, ordem
bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde
que não haja pendência a ser regularizada pela Contratada;
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
Contratada;
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação;
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+i)n onde: VFC = Valor da
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias
de atraso/30;
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 9.265/2004.
CLAUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2022:
Órgão: 17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação - Projeto/Atividade:
1732.12122112.279 - GESTÃO DOS RECUROS DA SECRETARIA ADE EDUCAÇÃO - Elemento de Despesa:
3390300000 -Material de Consumo; Fonte Recurso: 95 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
Órgão: 17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação - Projeto/Atividade:
1732.12122112.279 - GESTÃO DOS RECUROS DA SECRETARIA ADE EDUCAÇÃO - Elemento de Despesa:
3390300000 -Material de Consumo; Fonte Recurso: 01 - MDE.
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Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Educação - Unidade: 32 - Fundo Municipal de Educação - Projeto/Atividade:
17.32.12361112.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Elemento de
Despesa - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso - 04 - SALARIO EDUCAÇÃO
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Educação - Unidade: 32 - Fundo Municipal de Educação - Projeto/Atividade:
17.32.12361112.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Elemento de
Despesa - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de Recurso - 19 - FUNDEB 30%

17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação - Projeto/Atividade:
173212365112.280 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte Recurso: 19 - FUNDEB 30%;

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
5.1. o prazo de vigência contratual será de 12 meses, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser renovado caso haja acordo entre as partes, mantendo-se todas as
condições presentes;
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a
natureza de continuidade dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:
6.1. Da Contratada:
6.1.1 - Tomar todas as providências necessárias a fiel prestação dos serviços objeto desta
licitação;
6.1.2 - Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;
6.1.3 - Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela
boa técnica;
6.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
6.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio
do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do
acompanhamento realizado pela
6.1.6 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao
cumprimento do ajuste a ser firmado;
6.1.7 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
CONTRATANTE;
6.1.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos produtos ou em conexão com ele,
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ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a
terceiros;
6.1.9 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionados
a prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
6.1.10 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da contratação;
6.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação;
6.1.12 – Refazer o serviço prestado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte
defeito ou irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas;
6.2. Da Contratante:
6.2.1 - Supervisionar o serviço objeto exigindo presteza na entrega e correção das falhas
eventualmente detectadas;
CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. O Sr. Samarone dos Santos Correia, nomeado pelo decreto 291 de agosto de 2021, será o
responsável pela fiscalização do contrato no que compete a prestação dos serviços,
observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância
acerca da qualidade, manutenção da relação inicial entre os encargos do contratado e a
retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento e serviços, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato).
7.2. O responsável pela fiscalização deste contrato deverá:

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de
execução, quando for o caso;
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao Município;
8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocação;
II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso;
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente;
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta;
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas;
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada;
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas na Lei nº 8.666/93;
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas na Lei nº 8.666/93;
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9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 no que
for pertinente, além do Decreto Municipal nº 136/06, Decreto Municipal 173/2013. Este Contrato
está vinculado ao Pregão Presencial nº 039/2022;
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO;
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato.
Una (BA), xx de xxxxxx de xxxx.

____________________________________
Contratante

________________________________
Contratado

Testemunhas:

CPF/RG:

CPF/RG:
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob nº 13.672.605/0001-70, com sede no Centro Administrativo
Municipal, localizado na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, nº 14, Centro, nesta Cidade de
Una , Estado da Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
seu Prefeito Sr. TIAGO BIRSCHNER, Prefeito Municipal, com endereço residencial sito à na
Rua Felix Caldas, nº 215, Centro nesta cidade de Una, Estado da Bahia, CEP 45.690-000,
portador da cédula de identidade nº 09711624 68, SSP/BA, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
014.834.565-44, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, firmam a presente ATA
DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo de Licitação nº
....................e homologada às fls. .........., referente ao Pregão Eletrônico nº ....., para Registro
de Preços de ......., relacionados no Anexo I do Edital, nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n°
10.520/02 e do Decreto Municipal, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO
DO MUNICÍPIO, BEM COMO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE classificados no Pregão

Eletrônico nº. 006/2022, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no
qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem
adquiridos pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do
serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data
da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados
poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e
nas normas pertinentes.
1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação
da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.
1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades
de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência em igualdade
de condições.
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1.6. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
constantes nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos nos quantitativos registrados,
limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.7. As supressões poderão ser superiores a 25%.
1.8. 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 nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
1.9. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para

adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada
à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro
de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para
a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

1.10.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.

1.11.

2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e
as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
2.8.

Item
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
Especificação

X

Marca

Modelo
(se exigido no
edital)

Unidade

Quantidade Valor Un Prazo
garantia
ou
validade
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3. VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.
3.8.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
4.8.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.9.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.10.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.11.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.12.

4.12.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.12.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
4.13.

4.14.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.14.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;
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4.14.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.14.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
4.14.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
4.15.

4.15.1.

por razão de interesse público; ou

4.15.2.

a pedido do fornecedor.

5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
5.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das

penalidades estabelecidas no Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do
Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
5.2.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
5.3.

5.2. Da Contratada:
5.2.1 - Tomar todas as providências necessárias a fiel prestação dos serviços objeto desta
licitação;
5.2.2 - Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;
5.2.3 - Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela
boa técnica;
5.2.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
5.2.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio
do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do
acompanhamento realizado pela
5.2.6 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao
cumprimento do ajuste a ser firmado;
5.2.7 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
CONTRATANTE;
5.2.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos produtos ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a
terceiros;
5.2.9 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionados
a prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
5.2.10 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da contratação;
5.2.11 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação;
5.2.12 – Refazer o serviço prestado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte
defeito ou irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas;
5.3. Da Contratante:
5.3.1 - Supervisionar o serviço objeto exigindo presteza na entrega e correção das falhas
eventualmente detectadas;
6. CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL.
6.1.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
6.2.

.
Fica eleito o foro da comarca de Una, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que possa ser.
Una (BA), xx de xxxxxx de xxxx.
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____________________________________
________________________________
Município de Una
Fornecedor
Testemunhas:

CPF/RG:

CPF/RG:

