
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ns 08, 19 andar, Centro, Souto Soares - Bahia

CEP 46.990{00 CNPJ 13.922.ss4lm01-98-Telefaxd075l33392t50l2t28

coMrssÃo DE LrcrrAÇÃo
PROGESSO ADMINISTRATIVO N' 038/2022

Repartições:

PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

OBJETO: Aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, cano cuba, coletor para lixo,
con.iunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as necessidades da prefeitura,
fundos municipais e seus departamentos.

Julgamento Data:2310912022 Hora: 09:30h

Pregoeiro e Equipe de Apoio instituÍdo pelo
Decreto/GP No 222, de 't 0 de Janeiro de 2022.

Amaury Alves Batista Junior
Pregoeiro

Mx4ã Rodrigues de Jesus
Membro

Jíkffi
Á'toro

q

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNlco No 026t2o22

,w



a
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istri idora

Razão Social: Cristiano Lima Bastos Pêreira - ME
CN PJ : 07.533.564/0001-39 I NSC. Estadual : 067 .072.67 4

rel. (7a) 99973-7549 Email: cristianolima29 @ hotmail.com
Rua Gerci Aureliano de Figueredo ne 32 Centro lrecê Bahia

Cotação de Lixeiras para Prefeitura Municipal de Souto Soares

R$ 39.600,00

ITEM DESCRTÇÃO UNIDADE QUANT UNITARIO TOTAL

CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETNAS COM 4 UNIDADES
CADA, nas cores azul, amarelo, verde e vermelho,
produldo em polipropileno de alta resistência e fixado em
estrutura metálica, corpo removível, suporte

alvanizado 100 litros

Conjunto 50 R$ 1 ,t45,40 R$ 72 270,00

Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano
rígido, 04 (quatro) Íodízios de no mínimo 04
polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo
dois com sistema de freio, suporte integrado para
colocaçáo de Íorma eberta de saco plástico lixo
de no minimo 90 litros, com tampa, encaixe para
no mínimo duas vessouras, cesto integrado para
colocaÉo de produtos dê limpeza, suporte para
lixo, suporte paÍa balde d'aúa de no mínimo 1O
litros para limpeza leve, no minimo 02 pratelêiras
para materiais diversos, barra ou manopla para
impulsão e direcionamento do carro, dimensÕes
aproximadas '110 cm de comprimento,, 55cm de
largura e 100cm de altura. Acompanham o
carrinho: 01 balde d'água dê no mínimo 25 litros,
com espremedor acoplado; divisão de água limpa
e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01
mop pó 60 cmi 01 placa de "piso molhado"; 01
refil ram úmido 320 ; Garantia de 12 meses

UND 20 R$ 1 980,00

3
CARRO CUBA HOSPITALAR - Capacidade
para 600 litros UBL com estrutura e com
tampa

M R$ 9.300,00 R$ 37.200,00

4
GONTAINEE HOSPITALAR - Capacidade para
1200 litros com rodas e tampa bi-partide UND 02 R$ 10.039,00 R$ 20.078,00

5

a
COLETOR PARA LIXO - Capacidad e pata 240
litros com rodas e tampa (branca) UND 06 R$ 729,00 R$ 4.374,00

6
LIXEIRA QUAORADA HOSPITALAR COM PEDAL í5 LT
COR (BRANCO) Capacidade de 15 titros, em ptástico Super

UND 10 R$ 148,00 R$ 1 480,00

2
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UND
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resistente, contendo o nome do Íabícante, data de
fabícâÉo e prazo de Validade

a

2610812022 @ata válida somente para 30 dias)

t ./.

7

QUADRADA HOSPITALAR COM PEDAL 20 LT
COR (BRANCO) Capacidade de 20 tibos, em ptasüco Super
resistente, contendo o nome do fabricânte, data de

LIXEIRA

e de validade

UND 30 R$ 174,48 R$ 5.234,40

HOSPITALAR COM PEOAL 20 Li
COR (C|Í{ZA) Capacidade de 20 tibos, em ptástico Super
resistente, contendo o nome do fabricante, dâta de

LIXEIRA QUADRADA

Ía e de validade.

UND 30 R$ 174,48 R$ 5.234,40

LIXEIRA QUADRADA HOSPITALAR
COR (BRANCO) Capacidade de 40 titros, em ptástim Super
resistente, contendo o nome do fabricante, data de

CoM PEDAL /t0LT

e de Validade

UND
30

R$ 189,48 R$ 5.684,40

10

HOSPITALAR COM PEDAL 60 LT
COR (BRANCO) Capacidade de 6! tiros, em ptástjco Super
resistente, mntendo o nome do fadricanle, data de

LIXEIRA QUADRADA

e de Validade

UND 20 R$ 289,00 R$ 5.780,00

11
COR (BRANCO) Capacidade de 

.t00

Super resistente, contendo o nome do
lifos, em plástico
Íabricante, data de

de validade

LIXEIRA QUADRADA HOSPITALAR COXI PEDAL í()() LT

UND 20

12
LlxEtRA PúST|CA COM TAÍttpA E PEDAL - Capacidade
de 100 libos, em plástico resistentê, contendo o nome do

de validadefabricante, data de

UND 25

R$4 00

R$ 11.875,00

't3
UND 25

R$ 164,22

R$ 4.105,50

14

LlxEtRA PúST|CA COÍlt TA PA E PEDAL . Capacidade
de 20 litros, em plástico resistente, contendo o nome do

LlxE-tRA PúSI|CA COI| TAÍúPA E PEDAL _ Capacidade
de 50 libos, em plástico resistente, @ntendo o nome do

de validade.efabricante, data de

de ValidadefabÍicante, data de ÍabÍi ê

UND 25

R$ 221,33

R$ 5.533,25

TOTAL
a

R$ 228 348,95

CRISTIANO LIMA BÀSTOS PEREIRA

07.533.562U0001.39
CRISTIAI{O LIiiA BASTOS

PEREIRA E

I

I

e

I

R$ 495,00 R$ 9 900,00
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COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME CNPJ: 14.896.908/000í -30 lE: 008776903
AV PRIMEIRO DÊ JANEIRO No 1050 -,í490G000 - CENTRO - IRECE - BA

Email: ciru rca. mâil.com

COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME CNPJ: 14.896.908/0001-30 tE: 008776903 AV
PRIMEIRO DE JANEIRO NO 1O5O . 449OO.OOO . CENTRO . IRECE . BA

ITE[I DEScRTÇÃo UNIDADE OUANT UNITARIO TOTAL

1

COIIJUNTO DE LIXEIRAS SELENVAS CO 4
UNIDADES CADA, nas cores azul, amarelo, verde e
veÍmelho, produzido em polipropileno de aha Íesistência e
fixado em estrutura metálica, corpo removível, suporte
qatvanizado, 1 00 litros. Coniunto 50 R$ 1.517,67 R$ 75.883,50

2

Caninho da limp€za estrutura em poliuretano rlgido, 04
(quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois flxos e
dois giratórios), sendo dois com sistemã de freio, supoíe
integrado para colocação de forma abeÍta de saco plástico
lixo de no minimo 90 litros, com tampa. encaixe paÍa no
mínimo duas vassourâs, ceío integrado parã colocaÉo de
produlG dê limpeza, supoÍte para lixo, suporte para balde
d'agua de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo
g2 prateleiras para materiais diveÍsos, bana ou manopla
para impulsáo e direcionamento do caÍro. dimensôes
aproximadas 110 cm de comprimento,, 55cm de largura ê
10ocÍn de altura. Acompanham o caninho: 0l balde d'água
de no mínimo 25 litros, com espremedor a@plado; diviúo
de água limpa e suja; 0'l haste americ€na; 01 pá coletora;
01 mop É 60 cm; 01 placa de 'piso molhado"; 01 reÍl para
mop úmido 3209; Garantia de 12 meses. UND 20 R$ 2.079,00 R$ 41.580,00

CARRO CUBA HOSPIÍALAR - Capacidade para 600
litros UBL com 6trutura ê com tâmpa UND 4 R$ 9.765,00 R$ 39.060.00

4
CONTÂINEE HOSPITALÂR - Capacidade para '1 200 litros
com rcdas e tampa bi-paÍtida UND 2 R$ 10.540,95 R$ 21.081,90

5
COLETOR PARA LIXO - Capacidade para 240 litros com
rodas e trãmDa (branca) UND 6 R$ 765.45 R$ 4.592,70

b

LIXEIRA QUADRADA HOSPÍTALAR COÍYI PEDAL í5 LT
COR (BRÂNCO) Capacidade de 15 litÍos, em plástico
Super resistente, contendo o nome do fab.icante, data de
fabricaÇáo e prazo de Validade UND 10 RS 155,40 R$ 1.5s4,00

7

UXEIRÂ QUADRADA HOSPITALÁR COM PEDAL M LT
COR (BRANCO) Capacidade de 20 litros, êm plastico
Super resistente, contendo o nome do íabricante, data de
fabricaQão e prazo de validade- UND 30 RS 183,20 R$ 5.496,00

8

UXEIRÂ QUADRÂDA HOSPIÍALAR COiI PEDAL 20 LT
COR (CINZA) Capacidade de 20 litros, em plástico Super
íesistente, contendo o nome do fabricânte, data de
Íabricacáo e prazo de validade. UND 30 R$ 183,20 R$ 5.496,00

9

LIXEIRÂ QUADRADA HOSPITÂLAR COII PEDAL /OLT
COR (BRANCO) Capacidade de 40 litros, em plástico
Super Íesistente, contendo o nome do fabricante, dala de
fabricaÉo e prazo de Validâde UND 30 R$ 198,95 R$ s.968,50

í0

LIXEIRA QUADRADA HOSPITALÂR COiI PEDAL 60 LT
COR (BRANCO) Capacidade de 60 litros, em plástico
Super resistente, contendo o nome do fabricante, data de
fabricaçáo e prazo de Validade UND 20 R$ 303.45 R$ 6.069,00

11

LIXEIRA QUADRADA HOSPITALAR COM PEDAL íOO LT
COR (BRANCO) Capacidade de 100 litros, em plástico
Supêr aesistente, contendo o nome do Íabricante, dala de
fabricacão e prazo de validade. UND 20 R5 519,75 R$ 10.395,00

12

UXEIR.A PLÁST|CA coit TAitPA E PEDAL - Capacidade
de '100 litros, em plástico resistente, contendo o nome do
fabricante, dáa de fabricaÇáo e prazo de validade- UND R$ 498,75 R$ 12.468.75
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COMERCLAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME CNPJ: 14.896.908/0001-30 lE: 008776903
AV PRIMEIRO DE JANEIRO N" í050.44900{OO - CENTRO . IRECE . BA

Email: ciruÍgica.novotempo@smail.com

14

LIXEIRÂ PLÂSTICA CO TAXPA E PEDAL - Capacidade
de 50 litros, em plástico r6islente. conlendo o nome do
fabÍirarte, data de ÍabÍicaçáo e prazo de Validade UND R$ 232.39 R$ 5.809.75

TOTAL
duzeÍúo6 ê trinta e nove mil, setecentG e sessenla e cin@
Íeais e oitenta ê cinco cenlavo§ R5 239.765,85

uxElRÂ PúsIcA co[ TA PA E PEOAL - Cãpacidadê
de 20 litros, em plástico resistente, contendo o nome do

data de e de validade.

VAUDADE DA PROPOSTA: 60(SESSEiITA) OIAS

tREcÊ - BA 29 DE Acosro DE 2022

13 UND 25 R$ 4.31

T+.sgo.go8/ooo1-3O
flttt8,oIü1-Ilim. FIÊt.tf

Pímêiro da Jenairc, í01t0 ComeíEío
rÍc&.Br J:_ cEP a4.900{oo

EIREI,I _MEC IAL CIRUR
CNP .908/0001-30I

COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME CNPJ: í4.896.908/0001-30 tE: 008776903 AV
PRIMEIRO DE JANEIRO NO 1O5O . 449OO.OOO . CENTRO . IRECE . BA

N
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RAzÂo socIAL: YAGo VITIRA oEL;ANTE DE sousA EIRELI

cNPJ: 34.909,753/OOOl-36 TNSCRçÃO ESTADUA[r r6r.519.127
ENDTREçO| AVENIDA RAIMUNDO SONtlM Ne 275 CIDADE: IRECÊ

ESÍADO: SAHIA CEP:44900-00 Íêlêíoíê: 74- 3641-7977 Cêl: 74-9980S7720

ITEM DEscRrçÃo UNIDADE qTD VÂTOR UNITARIO VALOR TOTAT

1
CONTUNTO DE LlXE|RAS SEIETIVAS COM 4 UNIoADES CáDA, nâs cores azul, amarelo, ve.de e vermelho, produzido em poliproplleno dê ãlta resistêncla e flxado em
estrutura metálica, corporemovível. suporte galvanEado, 100 litros.

Conjunto 50 nS 1.s89,94 Rs 79.497,00

2

Carrinho de limpezâ êstrutura êm polluretano íÍgido,04 (quatro)rodÍtlos dê no mínimo 04 poleSâdás (dois fixos e dois Blrâtórios), sendo dois com sistema de frelo,
suporte lnte8íâdo pâra colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo90lltros, com tâmpa, encaixê pârâ no mÍnlmoduas vassourat cesto lnteSrado parâ

aoloaação de produtos dê limpezâ, suporte parâ lixo, suporte pâía balde d'agua de no mínimo 10 litros para lihpe2a leve. no mínimo 02 píateleiÍas para materials

dlvêrsos, barrâ ou mânoplâ pãra Impulsão e direcionámento do cárro, dlmensões âproximâdâs 110 cm de comprlmênto,, 55cm dê lârgura e 100cm de alturâ.

Acompânhâm o cârrlnho: 01 balde d'água dê no mínimo 25litros, com esp.emedor aaoplado; divisão dê átuâ limpâ e suja;01hôste ameíicana;01pá coletora;01mop
pó 60 cm; 01 placa de "plso molhado";01 rêIil para mop úmldo 3208; Garantiâ d€ 12 mêsês.

UND 20 R§ 2,178,00 Rs 43.560,00

3 CARRO CUBA HOSPITALAR- Capâcidade pera 600litros UBL com estruturã e com tâmpa UND 4 Rs 10.230,00 Rs 40.920,00

4 CONTAINÊE HoSPITA[An - Capacidade para 1200 litros corn rodas e tampá bi-pârtida UND 2 Rs 11.042,90 Rs 22.085,80

5 COLETOR PARA LlXO - Capacidâde para 240litros com rodãs e tampa (branca) UND 6 RS 801,90 Rs 4.811,40

6
LIXEIRÂ QUADRADA HOSPITALAR COM PEDAL 15 LTCOR (BRANCO) Capâcldâde de 15litros, em plástico Super Íesistênte, contendo o nomê do fabricônte, data dê

fâbricação e prâzo de Validade
UND 10 R5 162,80 Rs 1.628,00

UNO 30 191,90RS7
IIXEIRAqUAoRADA HOSPIÍAI"AR COM P€DAI 20l-ÍCOR (BRAiúCO) Gpacidede de 20lltros, êm plastico Supeí íesistente, contendoo nome dofabrlcânte, dâtã de

fabri.ação e p16!0 de validade.
RS 5.757,00

LIXEIRAOUADRADA HOSPITALÂR COM PEDAL 20 LT COR (CINZAICápâcidade de 20litros, êm plástico Super resistente, contendo o nome do íabricante, data de

fabrlcação e prãao dê valldade.
30 Rs 191,90 Rs s.757,00

LIXEIRAqUAoRADA HOSPIÍALAR COM PEDAL 401-T COR (BRÁNCO) Capacidede de 40litíos, em plástico Supêr reslstente, contendo o íome do fabrl.antê, dãtâ de

fabricação e prâzo dê vâlidadê
UND Rs 208,40 Rs 6.2s2,00

10
LlXElRA qUADRADA HOSPITALAR COM P€DAL 60 LT COR (BRANCO) Capacldade de 60 lltíos, em plástico Supeí íeslstente, contendo o nome do fâbÍicânte, dâtâ de

fabrlcação e prâzo de Valldade
UND 20 Rs 317,90 R5 6.358,00

11
LIXEIRA QUADRADA HOSPITALÂR COM PEDAL 100 fÍ COR {BRANCO) Capacldade de 100 lltros, em plástito Supeí resistente, contêndo o nome do febícante, data de

fabrlcaçâo e prâzo dê vaiidade.
UND 20 RS s44,so Rs 10.890,00

12 L|XE|RA PúÍrcA COM ÍAMPA E PEoÂ|" - Capâcidâde dê lo0litros, em plástico Íesistente, contendo o nome dofabricante, data dê fabrl.ação e praro de valldade- UNO 25 R5 s22,s0 Rs 13.062,50

13 UXEIRA PúsICA COM TAMPA E PEOAL - Capâcidade de 20 litíos, em plástico resistente, contendo o nome do fôb.icante, datâ de fâbricâção e prazo dê validade UND 25 Rs 180,60 RS 4.515,00

14 LlxElRA PúSTrcA cOM TAMPÂ E PEoÂ|, - Gpacldade de 50 llt.os, em plástico resistente, contendo o nomê do fabricante, data de tabricação e praro dê valadadê UND 25 Rt 243,45 Rs 6,086,2s

VALOR TOTAI. Rs 2s1.179,9sI II
TOTÂL GERAI. R5 251.179,95 (DUZENÍOS E CINQUEttÍA E UM MII. CENTO E SETENTA E NOVE REÂIs E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

VA|-TDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTÂ ) DiAS

IRECÊ-BAHIA, 29 DE AGosTo DE 2022.

YaBo Vlel.â Deltântê Elrelll
CNPI, 34.9(xr.753/0001-35 - lÉ: 161.519,127 ME

AV. Ralhundo BonÍlm, 275, Coopkecê, .l

F{,

Yago VlelÍa DelÍaôte dê Souta Elrelll

CNPJ. 34.909.15310,001-36- lE: 151.519.127 M[
AV. Àãimundo Boní|m,275, CooplÍecê, kecê-8a

cE P 
'14.990-000 

TEr-. (741 364L-7977

qb

cEP 
'14.990-000 

TEL (74l- ,54r..7977

'Ocl

8 UND

9 30



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n' 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bâhiâ, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (07 5) 3339 -2150 I 2128

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Souto Soares, 01 de Setembro de 2022

OBJETO: Aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo,
conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as necessidades da prefeitura,
fundos municipais e seus departamentos.

Prezados senhores,

Segue planilha com média estimada de preço, com base em orçamento das empresas CRISTIANO
LIMA BASTOS PEREIA ME - CNPJ: 07.533.564/0001.39, COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO
EIRELI ME - CNPJ: í4.896.908/000í-30 e YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EtRELt - CNpJ:
34.909.753/0001-36, anexos a este processo para referenciar os valores da contrataçáo.

1

CO]T!UNTO DE LIXEIRAS SEI.ETIVAS COM 4 UNIDADES
CADA (tipo boca de lobo), nas cores a.ul, amarelo, verde e
vermelho, produzido em polipropileno de alta resistência e
fixado em estrutura metálica. Capacidade mínima de 50
litros.

Conjunto 50 Rs 1.38s,00 Rs 69.2s0,00

2

CARRI?{HO DE I,IMPEZA ESTRUTURA EM POI.IURETANO
RÍGIDO, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas
(dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de
freio, suporte integÍado para colocação de Íorma aberta de
saco plástico lixo de no mínimo 90litros, com tampa,
encaixe para no mínimo duas vassouras, cesto integrado
para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo,
suporte para balde d'atua de no mínimo 10 lltros para

limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais
diversos, barra ou manopla para impulsão e

direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm
de comprimento,, 55cm de largura e 100cm de altura.
Acompanham o carrinho:01 balde d'água de no mínimo 25
litros, com espremedor acoplado; divisão de água Iimpa e
suja; 01 haste americana;01 pá coletora;01 mop pó 50 cm;
01 placa de "piso molhado";01 refil para mop úmido 320g;
Garantia de 12 meses.

Unidâde 20 Rs 7.794,29 R5 35.885,80

3

TIXEIRA QUADRÂDA HOSPITALAR COM PEDAI. 15 tT COR
(BRÂNCO) capacidade de 15litros, em plástico Super
resistente, contendo o nome do fabricante, data de
fabricação e prazo de Validade

10 Rs 138,35 RS 1.383,50

4

LIXEIRA qUADRADA HOSPITAI"AR COM PEDAI. 20 LT COR

(BRANCO) Capacidade de 20 litros, em plastico Supeí
resistente, contendo o nome do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.

Unidade 30 Rs 759,26 RS 4.777,4O

5

I.IXEIRÂ QUADRADA I{OSPITAI.AR COM PEDAI. 20 LT COR
(ClNZA} Capacidade de 20 litíos, em plástico Super
resistente, contendo o nome do Íabíicante, data de
fabricação e prazo de validade.

Unidade 30 Rs 159,26 RS 4.777,4O

6

LIXEIRÂ QUADRADA HOSPITALAR COM PEDAT 
'|{,LT COR

(BRANCO) Capacidade de 40 litros, em plástico Super
resistente, contendo o nome do fabricante, data de
fabricação e prazo de Validade

Unidade 30 Rs 779,20 RS 5.376,00

I

ITEM DESCRTçÃo (lixeiras) UND QUANÍ. vAL. uNlrÁRro VALOR TOTAL

Unidade



ESTADODABAHIA
PR.EFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n' 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (07 5\ 3339-2150 I 2128

7

I.IXEIRA QUADRADA I.IOSPIÍAI.ÂR COM PEDAT 50 I.T COR
(BRÂNCO) Capacidade de 50 litros, em plástico SupeÍ
resistente, contendo o nome do fabricante, data de

20 Rs 276,20 RS 5.524,00

fabrica oe razo de Validade

Valor estimado global R$ 210.275,76 (duzentos e dêz mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis
centavos).

ANDRE LUIZ lo cARDoso
Prefeito Municipal

Recebidoemi l 12022

^ '--t1t

Departamento íe Compras e Licitaçóes
Amaury Alves Batista Junior - Presidente da CPL / oerro

8

TIXEIRÂ QUAORÂDA I{OSPITAI.AR COM PEDAL 1OO TT COR
(BRÂNCO) Capacidade de 100litros, em plástico Super
resistente, contendo o nome do Íabricante, data de
fabricação e prazo de validade.

20 Rs 448,02 8.960.40RS

9

LtxEtRA PúsTtcÂ coM TAMPA E PEDAL - capacidade de
100 litros, em plástico resistentê, contendo o nome do
fabÍicante, data de fabricação e prazo de validade.

Unidade Rs 434,30 RS 10.857,50

uxEtRÂ Púslca coM TAMPA E PEDAT - Gpacidade de
20 litros, em plástico resistentê, contendo o nome do
fabricante, data de fabricação e prazo de Validade

Unidade 25 Rs 773,96 4.349,00RS

11

uxEtRA PúsÍtcA coM TAMpA E PEDAT - capacidade de
50 litros, em plástico resistente, contendo o nome do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Unidade 25 Rs 190,s4 RS 4.763,50

t2 CARRO CUBA I{OSPITALAR - capacidade para 600 litíos UBL

com estrutura e com tampâ.
Unidade 4 Rs 7.82?,50 Rs 31.290,00

13
CONTAINER HOSPITALAR - Capacidade para 1.200 litros
com rodas e tampa bi-partida

Unidade 2 Rs 9.38s,96 Rs 7A.77r,92

74
COLETOR PARA LlXO - capacidadde parâ 240 litros com
rodas e tampa (branca)

Unidade 6 Rs 7t8,09 4.308,54RS

2

Unidade

Unidade

25

10

"eE



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (0751 3339-2150 / 2128

AUTUAçÃO

Processo Administrativo No 038/2022
Órgão lnteressado: Prefeitura e Fundos Municipais

Aos dois dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e dois (0210912022), tendo em vista a
aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto
de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as necessidades da prefeitura, fundos
municipais e seus departamentos, sendo o fornecimento estimado no valor global de R$
210.275,76 (duzentos e dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), autuo
as peças que seguem, transformando-o no Processo Administrativo No 03812022.

Souto Soares -8a,02 de Setembro de 2Q22

Amaury

.a
.íú
Âívês Batistâ Junior
Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soarês - Bahia, CEP 46,990-000
CN PJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: lO7 5l l3t9-2150 I 2L28

Do: Sêtor de Licitações
Para: Secretaria Municipal de Administração Gêral
Assunto: Aquisição dê lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba, colêtor
para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quâtro) cestos de lixo para suprir as
necessidades da prefeitura, fundos municipais e seus departamentos.
Processo Administrativo No 038/2022.

Senhor Gestor,

Tendo em vista a aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba, coletor
para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as necessidades
da prefeitura, fundos municipais e seus departamentos, sendo o fomecimento estimado no valor
global de R$ 210.275,76 (duzentos e dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis
centavos), autuo as peças que seguem, transformando-o no Processo Administrativo No 03812022,
solicito despacho e autorização para que seja instruido o devido processo de licitaçáo.

Souto Soares - Ba, 02 de Setembro de 2022.

Amaury
@

AiVes Betistâ Junior
Pregoeiro



ESTADO DABAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n' 08, 1'andar, Centro, Souto Soâres - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ: 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2l2E

Do: Gebinête do Prefêito
Para: DepaÉamento de Contabilidade
Assunto: Aquisiçâo de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba, coletor
pâre lixo, conjunto de lixeiras sêlêtivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as
necessidades da prefeitura, fundos municipais e seus dêpartamêntos.
Ref, Processo Administrativo N' 038/2022.

Prezados Senhores,

Tendo em vista a aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, cano cuba, coletor
para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as necessidades
da prefeitura, fundos municipais e seus departamentos, sendo o fornecimento estimado no valor
global de R$ 210.275,76 (duzentos e dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis
centavos), solicito informações quanto à existência de recursos e dotação orçamentária para tanto.
Encaminhe-se as devidas informaçóes ao Setor de Licitações.

Souto Soares - Ba, 05 de Setembro de 2022.

André Lu
Prefeito Municipal

Cardoso
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ESTADO DABAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ro 08, lo andar, Centro, Souto Soâres - Bahia, CEP 46.99G000
CNPJ 13.922.554/0001-9E - Telefax: (075) 3339-2150 l2l2E

DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Ao
Presidentê da Comissão Permanente de LicitaÉo/Pregoeiro

Sr. Presidente,

Em atenÉo ao despacho Prefeito Municipal, Sr. André Luiz Sampaio Cardoso, e objetivando a instruçáo do
presente processo, que tem como finalidade a aquisição de lixeiras, lixeira/contêinêr, carrinho de limpeza,
carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as
necessidades da prefeitura, fundos municipais e seus departamentos, informamos que existe doteÉo
orçamentária paÍa cobertura da despesa global estimada em R$ 210.275,76 (duzentos e dez mil, duzentos e
setenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Unidade OÍçamentária: 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE. E MEIO AMBIENTE
Proj.Atividade: 2'155 - Manutenção das Ações da SecÍetaria Munic. de Desenvolvimento e Meio Ambiente
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 00

Unidade OrçamentáÍia. 02.O2.O'l - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj.Atividade; 2008 - Manutenção e Desenv. das Ações da Secrelaria de AdminislraÉo Geral
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 00

Unidade Orçamenlária: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj.Atividade: 2062 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de EducaÉo.
Elemenlo Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonle: 01

Unidade OÍçamentária: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj.Atividade: 2084 - Manutençáo das Ações da AtenÉo HospitalaÍ e Ambulatoriali Média e Alta Complexidade
Proj.Atividade: 2í58 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Proj.Atúidade: 2155 - Manutenção das Ações da Atenção Básica
Elemento Oespesa: 3390.30.00 - MateÍial de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 02,14

Unidade Orçamentária: 02.06.Oi - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Proj.Atividade: 2087 --lúanutenção das Ações da Secretaria Mun. de Ação Social
Elemento Despesa: 3390.30.00 - MãtêÍial de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material PeÍmanenle
Fonte: 00

Souto Soares - BA, 06 de Setembro de 2022

De men de Contabilidade
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, le ândar, Cêntro, Souto Soares - Behia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.s54l0(x11-98 -Telêfex: (075) 3339-21s0 / 2128

Souto Soares/BA,06 dê Setembro de 2022

Do: Setor de Licitações
Para: Setor Jurídico
Assunto: Aquisição dê lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba,
coletor para lixo, conjunto de lixeiras sêletivas com 4 (quatro) cestos dê lixo para
suprir as necessidades da prefêiture, fundos municipais e seus dêpartâmêntos.
Rêf: Procêsso Adminístretivo No 038/2022.

Aos seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e dois (06/09/2022), tendo
em vista o Processo Administrativo, No 038/2022, que solicita a aquisição de lixeiras,
lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, cano cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras
seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as necessidades da prefeitura, fundos
municipais e seus departamentos, encaminhamos minuta de Edital para análise e
apreciação deste Setor Jurídico.

Certos do pronto atendimenlo, aguardamos parecer.

Amaury A ês Batista Junior
Pregoeiro
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MI.]}IICIPAL DE SOI,-TTO SOARES
Av. José Sampaio, tr" 08, 1" sndâr, C€ntro, Souto SoâÍes - Bahia, CE46.99&000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2l2E

Souto Soares, 08 de Setembro de 2022

O presente pÍocesso deverá ser observado nos preceitos da Lei 10.520, de 1710712002, Decreto Federal no

10.024 de 20 de setembro de 2019, da Lei no. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alteraçÕes, e Lei
Complementar 12312006 de 1411212006.

A Secretaria Municipal de FinanÇas informa sobre a existêncía de previsão de recursos de ordem
orçementário-financeira para tazer Íace às obrigaÇôes decorrentes da contrataçáo, esclarêcendo que o
pagamento será efetuado atravês das dotaçôes orçamentárias:

lJnidãde Orçamentáíia: 02.í0.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE. E MEIO AMBIENTE
Pro.i.Atividade: 2155 - ManutenÉo das Açóes da SecÍetaria Munic. de Oesenvolvimento e Meio Ambiente
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e MateÍial PeÍmanente
Fonte: 00
Unidedê Orçamentánei 02.02.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO GERAL
Proi.Atividade: 2008 - Manutenção e Desenv. das Açôes da Secretaria de AdministÍaÉo Geral
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material PeÍmanente
Fonte: 00
Unidadê Orçamontária: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
Proj.Atividade: 2062 - ManutenÉo das Açõ€s do Fundo Municipalde Educação.
Elemento Despesa: 3390.30.00 - MateÍial de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permânente
Fonte:01
Unidade Orcamentária: 02.05.02 - FUNDO IúUNICIPAL DE SAUDE
Proj.Atividade: 2084 - ManutenÉo das Ações da AtenÉo Hospitalar e Ambulatoriau Média e Alta Complexidade
Proj.Atividade: 2158 - ManutenÉo e Desenvolvimento dâs AÇÕes do Fundo Municipal de Saúde
Proj.Atividade: 2155 - Manutençáo das Ações da AtenÉo Básica
Elemento Oêspesâ: 3390.30.00 - Material de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 02,14
Unidade orçamentária: 02.06.0í - SEcRETARIA t UNlclPAL DE AçÃo SOcIAL
Proj.Atividade: 2087 --lúanutençáo das Açóes da Secrelaria Mun. de AÉo Social
Elemento Despese: 3390.30.00 - MateÍial de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonle: 00

Tendo em vista o preço estimado apresentado e característiGrs do objeto a ser contratado, admite-se o
processamento da licitaÉo na modalidade: Plggãq, sendo mais adequado adotar a modalidade Prêgão
EletÍônico, determinada em função da lei 10.520/2002 e Decreto Fede'al 10.02412019, diante da
possibilidade de melhor competitividade e facilidade nos tramites legais do proc€sso em questão. O Edital do
P E letrQnico no 026/2022 obedece às formalidades legais, portanto, admissível sua realizaçáo

É

Lucas Tadeu do Olivêira
Assessor Jurldico
OAB/BA no 30.358

De: Dr. Lucas Tadeu de Oliveira
Para: André Luiz Sampaio Cardoso - Prefeito Municipal
ASSUNTO: PARECER JURIDICO ANALISE DE EDITAL

A apreciaÉo do Procêsso Administrativo, cujo objeto é a aquisiÉo de lixeiras, lixeira/contêiner,
carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quaúo) cestos de lixo
para suprir as necessidades da prefeitura, fundos municipais e seus departamentos, conforme especificaçóes
e quantitativos descritos no Termo de Referência do Edital, motivada através do Processo Administrativo no

03412022, conforme minuta do Edital do Pregão Eletrônico n" 02612022.

I



ESTADO DA BAHIA
PREFEITT]RA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n'0E, l" ândsr, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2r28

Souto Soares, 09 de Setembro de 2O22.

Abêrtura do Processo Pregão Eletrônico no 02612022
Do: Pregoeiro ê Equipe dê Apoio.
Para: André Luiz Sampaio Cardoso
MD: Prefeito Municipal de Souto Soares

Em atenção à solicitação e orçamento, (Processo Administrativo no 03812022)
expedido pefa Secretaria de Administraçáo, em 01 de Setembro de 2022, para a
aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, cerrinho de limpeza, cano cuba, coletor para
lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as
necessidades da prefeitura, fundos municipais e seus departamentos, conforme
especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência do Edital, informamos
que estamos à disposição para passarmos para a fase extema deste processo e
aplicarmos a modalidade Pregáo Eletrônico sob o número 026/2022, que o setor
Jurídico determina, amparado pelas Leis 8.666/93 e 10.520102 Decreto Federal
10.02412019 e Lei complementar 123106.

Cordialmente,

'r.-*1ti
J'

Ameury Alves Batista Junior
Pregoeiro

Senhor Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUMCIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n' 08, 1o andar, Centro, Souto Soâres - Bahia' CEP 46.99&000
CNPJ 13.922.554/000í -98 - Telefax: (075) 3339-2í50 / 2í28

O Prefeito Municipal e Souto Soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, informa que após analisar o pedido para a aquisiçáo de lixeiras,
lixeira/contêiner, caninho de limpeza, €Íro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras
seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as necessidades da prefeitura,
fundos municipais e seus departamentos, conforme especificâçóes e quantitativos
descritos no Termo de Referência do Edital, vem autorizar a deflagrâÉo da Licitação,
na modalidade pregão eletrônico, devendo o edital elaborado na forma da lei,
conferido pelo jurídico, ser publicado, a fim de que o Pregoeiro e sua equipe de apoio
possam executar suas atribuiçôes, conforme Legislação especifica em vigor.

Souto Soares - Bahia, 09 de Setembro de 2022

André io Cardoso
Prefêito Municipal

AUTORIAçAO DE ABERTTIRA DE PROCESSO LICITATORIO
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ÂVISO DE LICITAÇÃO
PREGÀO ELETRÔNICO N. 026/2022

PROC. ADMINISTRATIVO N' O3A/2022

A Pr6Íêitlría Municipel dê Souto SoâreB,/B,{ publice e licitâção na modâlidede PREGÃO ELETRÔNICO no

O2€,t2o22. Objelo: Constitui objêto dêslâ LicjtaÉo á equisjçáo d€ lixêirâs lixeiÉ/cÔnlêinêÍ, c€ninho dê
limpeza, cârÍo cuba, colêtoí parâ lixo, conjunto de lix€iras sêlêtivas com 4 (quâtro) cêstos dê lixo pâaa guplir

as nscês3idades da pÍêÍeiturs, fundo municipais e seus departamentos conrome desc{i96êa constant6s no
Anexo l - Têmo de Reígrêncie do Editâ|. Íipo: Menor Prêço Global. Juloamento: 23/09/2022 às 9:00h O
Edrtal está disponivel no úe .j. . . : . lníormâçóes pslo t€bÍcne 05) 33392150. Soúo
Soares/BA, 1209/2022. Amsury Alves Bâtistâ Júnaor - Prego€iro.

Esrê documento íol âssinádo digitalmonlo poí SERASA EtpeÍÉn
2E8628F04036AF538083544743E4E 1 AC

DióÍio oficiot do MunicíPto !ffit

Prefeitura de Souto Soares
Pregão Eletrônico

Rua Eutacio Vieirâ viana | 0 I Cenlro I Soulo SoaÍes-Ba



Â t ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro - Bâhia CEP - 46990-{x)0
CNPJ í 3.922.554J0001 -98 - Têlefax (0u75) 33:192150 I 2í28

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO -N".02612022

I, REGÊNCIA LEGAL:

Esta liciteção obedecêÉ, integralmeíÍe, as disposiçÕ€ das Lei Federal nos 10.52012002, Decreto n' í0'024, dê 20

de setemb;o de 2Oí9, Lêl Complementar no 1232006 e suas alteraçõês e no quê coubeÉm, es disposiçõos da Lêl

Federel no 8-666/í993 e auâs
ÓRGÁO INTERESSADO/ SETOR:

Prêísitura MuniciPal de Souto Soarê§
Fundo Municipel dê Saúdê
Fundo MuniciP.l de Educação
Fundo Munic de Social

PnOCeSsO aOUlt'tlSTRAT|VO No'

o§tm2,.
MOOALIDADE
PREGÃo ELETRÔNICO N 026,20Z

t

FORMA OE FORNECIMENTO:
ENTREGA PÂRCELAOA

rPo DÊ LrcrrAÇÀo:
ÍrrENOR PREçO

CR IO DE JULGAi'ENT

VIII, OBJETO:
C;nstitui obreto desta Licitação a aqulsição de lixeiras, lixeirarcontêiner, carrinho de limpeza, carro cuba, coletor
p"..fir., iãOrntó de lixêiral seletivas éoín 4 (quâtÍo) cestos de lixo pare 3uPíir es nêce33idâdê8_da-pÍêfeitura'

iundo múnicióais e seus depâÍtamentc confonirê descIiçÕes constaÍrtês no Ânexo I - TeÍmo de Rêferência dê3ts

Edital.

x-srrr. olra E noRÁRlo (BRAS ILIA.DF) PARA RECEBIIMENTO DE PROPOSTAS E IN CIO DA SESSÁO PÚBLICA:

INÍCIO DE ACOLHIMENÍO DE PROPOSTAS: 14/09/2022 08:OOh

LlMlÍE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 23109/2022 até às 09:00h

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 231092022 às 09:00h
DATA E A HORA DA DISPUTA: 23109/2022 às 09:30h
õàrí 

"".pr" 
con"iderâdo o hoÉrio de Brasílie (DF) pare todas as indicâções de tempo con3taÍúes nêste edital'

YIi/YV- llg
daursosrec tecnoldelineon me dêosessáo bt ce ogieem porrealizadoorco: puseraEnd etrônel Pregãoereço

dadosento dee monitoramàmediantê inserçãoET doatIavés siteNTERNanform ção
n8a doco Bra3ideletrôtna tcan ostacon dantetc sparidos oouos transÍ€ itaçõê34para aplicativogerad

MODO DE DISPUÍA:
ABERTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
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CNPJ í 3.922.55410001-98 - TeleÍâx: (0u75) 33392150 , 2í28

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - NO. 026120?2

1.'1. Constitui obje(o desta UcitaÉo a aquisiÉo de lixdÍas, lixeirâ/contêiner, caninho de limpeza, câro cuba, coletor paÍa lixo,

conjunto de lixeiras seietivas mm 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as necessidade§ da preÍeitura, fundo muniopais e seus
departamentos conÍoÍme descrições constanles no Anexo I - TeÍmo de Referência de§te Edital.
1.2. Em caso de divergêncja entre as especifcaÉes do objêto descritas no Sistema Eletrônico de LicitaçÕes do Banco do Brasil

e as especificaçôes técnicas constantes no Modelo de Proposta de PÍeço - Anexo ll, o licitante deverá obedecer a este último.

2.1. PodeÍáo paÍticipar da licitaçáo as eínpresas ir eressadas pertencentes ao ramo de áividade relacionado âo ob.,eto da licitaçáo

e que estivereín pÍeviamente credenciadas peÍarÍe o sistema eletrônico proüdo pelo Banco do Brasil S/A por meio do sitio
.- f:'.,'.,lr j ': - a'i :,'

2.2. Como requisito paÍa participaçáo neste Pregáo, o licitante deverá maniÍestar, em campo própÍio do sislema eletrÔnim, que

está ciente e concorda com as condiçÕes previstas neste edital e seus ana(os e que cumpÍê plenamente os requisitos de

habiiitaÉo definrdos no item "HABILITAÇÁO'.

2.3. A dedarâção Íalsa relatava âo cumprimento dos requisitos de hâbilitação ê propoía sujeitará o licitante às sançô€s previstas

neste edital.
2.4. Nâo poderào participar deste Pregáo:

2.5. Empresas cujo objeto social náo seja peítinente e compatível com o objeto deste Pregão.

2.7. Empresas ou sociedades estrangeiras que náo funcionêm no país;

2.8. Empresas impedidas de licitâr ou contratar com o Municipio (art. 7" da Lei no 10.52002) ou suspensas ternporariâmente de

participar de licitaÉo ou impedidas de contratar coín a Administração Pública (AÍt. 87. lll, da Lei no 8.666/93);

2.9. Empresas declaradas inidóneas para licitar ou contratâr com a Adminiíraçáo Pública, enquanto perdurarem os molivos dâ

puniÇáo ou atê que seja promovida a reabilitaÉo perante a própriâ aúoridade que adicou a penalidadei

2.í0. Empresas em processo falimentar, eÍn pÍocesso concordatáÍio, em recupêraÉo judicjai ou extrajudicial:

2.1 1. Empresas de que sejam proprietários, mnfoladores ou diretores Vereadores (cft. aí 54,11 da Coníituiçáo);

2.12. Empresas proibidas de confatar com o Poder Público nos termos do aí. 12 da Lei no 8.42992 (Lei de lmprobidade

Administrativa).
2.13. Quaisquer interessados que se enquadran nas vedaçeEs pÍevistas no ârtigo I da Lei n" 8.66d93.

2.14. O descumpÍimento de qualqueÍ condiçâo de participaÉo acarretará a inabilitaÉo do licitãnte.

3.1 Na pertjdpaÉo de microernpÍesas, eirpresas de pequeno porte ou equ iparados, seÍá obseívado o dispoío na Lei

Coínpleínentar no 123y06, notadamente os seus arts. 42 a 49.

3.2 O enquâdramento como micÍo€ínpíesa - ME ou empresa de pêqueno poÍte - EPP dar-seá nas condiçÕes do Estatúo Nacional

da MicroeÍnpíesa e Empresa de Pequeno PoÍte, instituído pela Lei Complenentar no 123/06.

3.3 Os licitartes que se enquadrarffl nas situações previías no art. 30 da Lei CompleÍnentar no 12:V06 e náo possuiÍeín quaisquêr

dos impedimentos do § 4" do artigo cjtado, deveíáo âpresentar declaração eÍn campo píóprio do §stema que qjm prem os requisitos

legais para a qualiÍicação como micÍoeÍnpresa, fflpresa de pêqueno porte ou equiparado, estando aptos a usuftuir do tratamento

favoíecido estabelecido nos aíts. 42 a 49 da refeÍida Lei Compleínentar.

3.4 Caso inexistente campo próprio no sisteína eletÍônico, a declaraÉo deverá ser anexada ao sislema até a data e horário

marcados para abeÍtura das propostas.

3.S A náo apresentaÉo da declaraçáo de MúEPP importará na renúnciâ ao lratamento @nsagrado na Lei CoÍnpleÍnentar no

123t0É.
3.6 A identificáÉo das MBEPP ou equipaÍados na sessáo públicâ do pregáo eletrônico só deveíá oconer aÉs o encênâmento

dos lanc€s, de modo a impedir a possibilidadê de conluio ou fraude no procedimento.

4.í O licitante deverá êstar previamentê credeflciado no sistema'Pregáo Eletrônico", no sitio !4gligi.!ê@es:9i9!Lb!
4.2 O credenciamento Íar-se-á mediarte a atribuiÉo de chave de identificaÉo e de senha pessoâl e intransfeÍível, obtidas junto

ao provedoÍ do §steína, onde também develá inÍoÍmar-se a respdto do seu funcjonamento e regulamerto e recebêí instruções

detalhadas para sua correta utiliza Éo.
4.3 O credenciamento junto ao provedor do sisteína implicá a responsabilidade legal do licitarúe e a presunÉo de sua capâcidade

técnicã para a realização das transaçÕes inerentes ao Pregáo na fomâ eletrônic€.
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4.4 O uso da senha de acesso âo sisteína eletrônim é de responsabilidade exclusiva do licitarÍe, induindo qualquer transação

efetuada diretamente ou poÍ seu representante, náo cabendo ao provdor do sisteína ou a Prefeitura dê Soulo Soares

rêsponsabilidade por eventuais danos deconentes do uso indevido da senha, ainda que porterceiros'

4.5 A chave de identificação e a senha poderáo ser utilizadas ern qualquer prêgáo eletrônico, salvo quando cancelada por

solicitaçáo do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Câdastro de Fomecedores da Prefeifura de Soúo Soares

4.6 A perda ou a quebra de sigilo dêveráo ser crmunicadas imêdiatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de

acesso.

l

5.í. Os licitantes dévãiáo encaminhar (ANExAR ExcLUSIVA MENTE NO SISTEMA LICITA ES-E) os doqJmentos de HabilitaÉo

exigidos no edital âté a datâ e hora marcadas para abertura da proposta, quando entáo, encerrar-se-á automaücamente a fase de

recebimento de Propostas de Preços e Doêrmentos de Habilitaçáo conforme (art. 26 do OecÍeto n" 10.024, de 20 de setembío de
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2019).
5.2. Na habilitaçáo exigir-se-á dos interessados:

5.2.1. A Habilitaçâo Juídicâ será comprovada mediante a apresentaÇáo dê:

a) No caso de empresário indiüdual: inscÍiÉo no Regislro Público de Empresâs MercaÍitis, a cargo da Junta Comercial da respeciiva

sede;
b) No caso de sociedade eÍnpresária ou eNnpresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: áo constjttÍivo' estatúo ou

contrato social ern vigor, devidamente Íegislrado na Junta comercial da respectiva sêde, acompanhado de documento

comprobatório de seus administradores;

c) Cédula de ldentidâde ou CNH do proprietário e dos respec{ivos sócios se houver;

dl Em se tratando dê procuradores deve ser apÍesentado instrumento de procuraÉo pública ou particular com firma reconhecida

do qual constern poderes específicos para formular lances. negociar preço, interpor recursos e desistir de sua intêrposiçáo e praticár

todos os deÍnais atos pertinentes ao certame, acompanhado do corÍespondente documento, dentre os indicados na alínea "c" (RG

e CNH), que comproveín os poderes do mandante para a oúorga'

e) Juntamente com âs documerÍaçÕes alencadas a cima, a licitante deve apÍêsentar Certidáo Especifica, a qual é eínitida pela Junta

Comêrcial (de acordo com o tipo de arquivamerto dâ ernprêsa), com data de expediçáo náo superior a 30 (trinta) dias da abertura

do presente certame,
ê.1 Esta certidão seÍaz necessária, por que relacionatodos os documentos com númeÍo de protocolos (número de regisÍos)

registrados na Junta Comercial ou órgáo êquivalente. A Certidáo Especificá constitui-se de relatos dos eleÍnentos constantes de

atãs arquivados que se pretende ver orun*oo" no órgáo competente. Através desta certidão serão certjficadas as inÍormaÇóes

constanies, seguidas das reÍerências aos respedivos atos, números e datas de arquivamentos dos documentos, por isso tal

documento seÍá solicitado neste ceÍtame, para que seja apurado todos os aÍquivamentos tanto ern relaÉo á alteraÉo mntratual,

bem como balanços.
q Em se tratandode micÍoernpreendedoÍ indiüdual - MEI: Certificado da CondiÉo de MicroeÍnpreendedor lndividual - CCMEI' cuja

áceitaçáo ficará condicionada à veÍificaÉo da autenticidade no sítio www Dortaldoemoreendedor'oov.br

g)NocasodeempresaousociedadeestrangeiraernfuncionamentonoPaíS:decretodeaúorizaçáo.
if os doo.rmentos acima deveráo estar ammpanhados de todas as alteÍaçÕes ou da consolidâção Íespectiva.

5.2.2. A Regularidedê Fiscel e Trebâlhistâ será comprovada mediante a apresentaÉo do§ seguintes Documentos:

a) prova dãinscriçáo no Cãdastro Nãcional de Pessoa Jurídica (CNPJ); htto://wwwreceita.fazenda qov.brl

b)provaderegularidadeparacomaFazendaEstadualeMunicipaldodomicílioousededolicitântei
c; prova de regutaridade conjunta iunto à Fazenda Federal, do domicÍlio ou sede do lidtâr{e, na forma da Lei e com a Procuradoria

ai,a ia.enAa Nãcional, atraves da Certidáo Negativa da Dívida Ativa da Uniáo, abrangendo indusive as contribuiçÓes sociais, de

âcordo com a portaria conjunta RFB/PGFN nã. 1.751, d" OU1Ü2O14, sendo este datado dos últjmos '180 (cento e oitenta) dias'

desdequeoutroprazonáoesteiaestipuladonestedocumento;htto:/Àiww'receita'fazenda'oov'brl
d1 prova de regutaridade relativa ao Fundo de Garantia por TeÍnpo de Serviço (FGTS), mediante a apresêntaÉo do Certificado de

Regularidade do FTGSCRFi htlD:/iwww.cáixa.qov.br/

e) lrova de inexistência ae aeoitos lÃãdimptioos perante a Justiça do Trabalho, mediãnte a apresentaÉo de certidão negativa de

Débitos Trabalhistas (CNDT). htto://v!ww.tst oov.bri

5.2.3.AQualificaçãoEconôínico-FinanceiraserácomprovadamedianteaaprêsentaÉodossêguirÍesDocumentos:
a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de ÍecupeÍaçáo judicial ou extrajudicial (Lei n" 1 1 10'1' de 9.2.2005), expedida pelo

distnbuidor aaieoe oa eínpresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na

própria Certidáo:
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b) Balanço patrimonial e deínonstraçÕes contábeis do último exercicio social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que

comprov€m a boa situaÉo fnanc€ira da empresa. Esta, conforme o caso, apresentará aúenticados, publicaÉo do Balanço ou

ópias reprográflcas das páginas do liwo diário, onde foram transcritos o Balan@ e a DeínonstraÉo dê Resultado, com os

respectivos termos de abertura e êncerramento, registÍado na Junta Comercial da sede da licitante, obrigatoriamente firmados pelo

mntador habilitado, c,om comprovação através da apresentaçáo da Certidáo de Regularidade ProÍissional (CRP), vedâda a sua

substituiçáo por balancetes ou balanços provisórjos, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da data de aprêsêntaçáo da proposta;

c) O Balanço patÍimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituraçáo Contábil Digital - ECD, desde que comprovada a

transmissáo desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentaÉo do Termo de Autenticaçáo (recibo gerado pelo Sistema

Público de EscrituraÉo Digital - SPED).

d) No cáso de ernpresa constituída no exercício social vigente, âdmite-se a aprêsentação do Balanço de Abertura devidamente

registrado ou autenticádo na Junta Comercial da sêde ou domicílio da eÍnpíesa.

e) A comprovaçáo da situaÇáo fnanceira da snpresa será constatada mediante obtenÉo de índices de Liquidez Geral (LG),

solvência Gêral (sG) e Liquidez corrente (Lc), supeÍiores a 1 (um) resuttantes da aplicação das fórmulas:

LG=
Ativo Circulantê + Realizávêl a Lonqo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Náo Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

0 As empresas que apresentarem resultado inÍerior ou igual a 1(um) em quãlquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão mmprovar, consideÍados os riscos paÍa a Administraçáo, e, a cÍitério da aúoridade

competente, o capital social ou patrimônio líquido minimo de 'lO% do valor estimado da contrataÉo ou do iteín pertinente

5.2.4. A QUAUFICAçÃO TÉCN|CA. será comprovada mediante a apresentaÉo dos seguintes Documentos:

a). Atestâdo (s) de Capacidade Técnica Íornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, compatível eín caíaderísücas

com o objeto licitado.

b) Todos os atestados apresentados poderáo ser objeto de diligência quânto à sua aúenticidade, pelo Pregoeiro, na forma

estabelecida na Lei.

c). Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informaçÔes da emitente: papeltimbrado, CNPJ, endereço,

data de emissáo, nome e cargo/funÉo de quem assina o documento, bem como conter objeto e o período da mntrataçáo.

d) Caso o atestado apresentado náo dernostre os elementos de identificaçáo exigidos no iteÍn anterior, o licitante deveÍá informa-

los por meio de declaraçào amstado ao msmo, para fins de diligência, caso seja nece§sário'

e) AlvaÍá de Locâlizaçáo e Funcionamento da sede do licitante.

S.2.S. euando o contrato for executado por filial da eÍn presa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matíz

e da filial.

5.2.6. As certjdÕes de comprovaÉo dâ regularidade fiscal e trabalhista dos licjtartes deveráo ser apíesentadas dentro do prazo de

validade estabelecido eÍn lei ou pelo órgáo expedidor, ou, na hipótese de ausêncja de prazo estabelecido, devêráo estar datadas

dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessáo pública.

5.2.7. As iJIEíEpp deverão apresentartoda a documentação exigida para efejto de comprovaçáo de regularidade fiscal' mesmo que

esta apÍesente alguma restriçáo (ãrt. 43 da LC n" 123106)

S.2.g. Havendo alguma restriÉo na comprovaÉo da regularidade Íiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úeis, oJjo teÍmo

inicjal conesponderá ao momerÍo eNn que o proponente for declarado o vencedor do certame, proÍrogáveis por igual período' a

critério da Administraçáo, paÍaa regularizaÉo da docrmentaçáo, pagamerto ou parcelamento do débito, e emissáo de eventuais

certidôes negativas ou po§tivas com efeito de certidáo negativa (ârt 43' §1", da LC n" 12306);

5.2.9. A nãe.;egulanzaÇáo da documentaçâo, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contrataÉo, seín prejuÍzo

das sançóes pievistas no art. 81 da Lei n" 8.666/93, sendo facultado à Administraçáo convocar os licitantês reÍnanescentes nos

termos do item "REABERTURA DA SESSÃO PÚBUCA', para a assinatura do conlrato, ou revogar a licitaÉo.

Obs. É facutdade da comissão dê licitação ou do pregoeiro realizar diligências para veíificâr â fidedignidade dos documentos

apresentados pêla licitante, mnforme previsto no §3o do art 43 da Lei n" 8 ffi/93
5.3, Documentação comPlementar:
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a) Oeclaraçáo eín cumprimerÍo ao disposto no inciso XXX|ll do art. 7o dâ ConstituiÉo FedeÍâI, e ao inciso XVlll do art.78 da Lei no.

8.666/93, através da apresentaÉo de declaraÉo que compÍove a ina(istência de menoÍ no quadro da eínpíesa, conforme modelo

em anexo.
b) Declaração de elaboraçáo independente de proposta, conforme modelo €ln anexo

c) Declârâçáo de tratamento difeÍenciado e pleno conhecjmento e atendimento às exigências de habilitaçáo, conÍoÍme modelo €Ín

anexo.
d) DeclaraÉo de Termo de Compromisso, conforme modelo em anexo.

5.3.1. A pessoa que assinar os documentos exigidos na doormentaÉo comdernentar prevista neste itern deYerá comprovar que

detém poderes para agir eín nome do licitarte.
5.3.2. Náo seráo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.

5.3.3. Para fins de habilitâção, seráo aceitas certidóes expedidas pelos órgáos da administração fiscal, tributária e trabalhista

emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei no 10.522102.

5.3.4. Todos os documentos deveráo ser apresentados em mnfoÍmidade com este edital, caso contrário, o licitante será inabilitado.

6.1 Até 03 (Três) dias tÍeis ântes da data fixada para abertura da sessáo pública, qualqueí pessoa poderá impugnar, o ato

convocatório do pregáo. As impugnaçÕs só seráo aceitas quando protocoladas no setor de licitaçóes desta Prefeitura.

6.2 Câbêrá ao pregoeiro decidiÍ sobre a impugnaÉo.
6.3 Acolhida a impugnação contra o ato crnvocatório, será definida e publicada nova dala pa.a ÍealizÀÉo do certame.

6.4 Os pedidos dê esclarecjmentos referentes ao processo licitatório deveráo ser enviados âo pregoeiro até 03 Cfrês) dias uteis

ânteriores à data fixada pâra abertura da sessáo pública, exclusivamente por meio eletrÔnico üa internet, no endereço indicâdo no

edital.
6.5 As impugnaçóês e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pÍevistos no certame.

7.1. Os licitantes PODÊ encaminhar (ANEXAR NO SISTEMA LICIT E) a Proposta de Preços até a data e hora

marcadas para abeítuÍa da proposta, quando entáo, encerrar-se.á automaücamente a fase de recebimento de Propostas de Preços

e documentos de Habilitação conforme (art. 26 do Decreto no í0.024, de 20 de seteÍnbro de 2019).

7.2. A proposta conforme anexo ll do licitante deverá ser inserida diretamente no sistema, êm uma via digitade, em papel

timbrado da empÍEse, comendo raáo social, CNPJ, êndereço, telefone de contato, descrição detalhada do obleto, valor
unitário, valor totâl (em algarismos ê por eÍenso), ÍtlARCA E MODELO não podendo conlêr rasuras ou eÍ relinhas,

devendo ser assinada, sendo fecultado conter demais infoÍmâções quê seiam considêradas necessáries pera compor a

proposta.
7.2.í A proposta descrite no sisteína licitações-e devêrão conter descrição do objeto, iIARCA E MODELO-

7.3. É facultado ao ladtante cotar todos, alguns, ou somente um dos lotes definidos no Anexo deste Edital

7.4. Nos pÍeÇos ofertadosjá deveráo estar inclusos os tribúos, fretes, taxas, seguros, encargos sociajs, trabalhislas e as despesas

decrrrentes da execuçáo do objêto. O lmposto de Renda de Pessoa Jurídica - íRPJ - e a ContribuiÉo Social sobre o LucÍo

Líquido - CSLL, que náo podern ser Íepassados à Administraçáo, náo seráo incluidos na proposta apresentada.

7.5. As propostas teráo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabêlecida no pÍeâmbulo

deste Edital.
7.6. Seráo considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a

vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, tamtÉm em eventual contrataçáo.

7.7. Decorrido o prazo de validâde das propostas, sem convoc€Çáo para contrataÉo, ficam os licitantes liberados dos

compromissos assumidos.

7.8. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retiÍar ou substituir a proposta anteriormente encáminhada.

7.9. Cabê ao licitante acompanhar as operâçôes no sisteína eletrônim durante a sessáo pública do Pregáo, fcando responsável

pelo ônus deconente da perda de negócios diante da inobservância de qualqueí mensagem emitida pelo sisterna ou de sua

desconexáo.
7.10. Os documentos de habilitaÉo e proposta de preços deverão ser anexados diretamente no sisterna do licitaçóes-e, sendo

VEDADA a utilizaÇáo de link que direcione aos documentos e proposta de preços alocados em oLjtro sisteína ou site. A empresa

que se utilizar dessa manobra será DESCLASSIFICADA.

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregáo, mnduzida pelo Pregoeiro, oconerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste

Edital, no sítio @L!91êe89s:9!98-b!.
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8.2. A comunicaçáo entre o Pregoeiro e os licitantes oconerá exclusivamente mediante trocâ de mensagens em campo própÍio do

sistema eletrônico.

9.í. A sessáo pública poderá ser reabeÍta:

9.1.1. Quando o licitante detentor do lance mâis vântajoso foÍ inabilitado, tiver sua amostra rêjdtada, nâo assinar o contrato ou náo

retirar o inslrumento equivalente, ou, ainda, quando hower eíro na aceitaÉo do preço; e

9. 1.2. Nas hipóteses de provimeflto de recuÍso que leve à anulação de atos arteriores à reâlizaçáo da sessáo pública precedente

ou eín que seja anulada a própíia sessáo públicâ.

9.2. Todos os licitante§ reínanescente§ deveÍáo ser convocados para acoínpanhar a sessáo reabeÍta.

9.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada e ordem dê classifcaÉo, e obseívadâs as regras de d§empate da SeÉo "DAS

REGRAS GERAIS DE DESEMPATE', será convocado tendo por base o próprio preço que oÍúeceu na sessáo de lances.

9.2.2. O direito de prefeÍência previsto na sêçáo'oo DlRElTo DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS OE

pEouENo poRTE E EQUIPARADOS' deveÍá ser recalculado levando-Se em consideraçãO O lance apre§entado pelo licitante

subsequente.
9.2.3. Existindo MgEPP ou equipâÍado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se.á, normalmente, nos termos da Seção
,DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS'.

9.3. Finalizado o procedimento pÍevisto na seçáo'Do DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS OE

pEQUENO pORTE E EOUIPARADOS , ou inexistindo direito de preferência de MSEPP Ou equiparado, será rêalizada a negociaÉo

prevista na Seção'DA NEGOCIAÇÁO .

g.4. DeclaÍado o vencedor, o pmcedimento deveÍá ser registrado eÍn âta e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termo§ da Seçáo

"DOS RECURSOS", píosseguindG.se, normalmente, com as demais fase§ pre\,/istas neste Édital.

9.5 A convocaÇão poderá ser por meio do "chaf ou +mail, ou de acordo coÍn a fase do procedimento licitáório.

10.1. Aberta a sessáo, o pregodÍo verificará as pÍopostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam €ín confoÍmidâde

com os requisitos estabelecidos no edital.

10.2. DesdassificaÉo de proposta seíá sempre fundamentada e registrada no sisteína, @m rcompanhamênlo eín teínpo real poÍ

todos os participantes.
10.3. O sisteína ordenará, aúomaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sêndo que somêÍte e§tas participaráo da

fase de lance.

í 1.1. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31. a etapa de envio de lânc€s na sessáo pÚblica durará

dez minúos e, após isso, seÍá pronogada autoÍnaticameíte pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos

do peíodo de duraçáo da sessão pública.

1 1 .1.'l . A pÍoÍogaÉo autoÍnálica da etapa de envio de lances, de que trata o capú, síá de dois minutos e oconerá sucessivamente

sempre que houver lances enviados nesse período de pÍonogaÉo, indu§ve quando se tráaí de lances irteímêdiários.

i 1.1.2. Câda um dos lotês do píesente Pregâo sêrá objeto de lances em separado. Ob§: o pregoeiro podêrá abriÍ 03 lotes ou mais

ao mesmo teÍnpo para a disputa.

1,1.1.3. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante náo poderá seÍ inÍerior a cinco (5) segundos e o intervalo entre

lanc€s náo poderá seÍ inferior a cinco (5) segundos, sob pena de desclassificação da píoposta.

11.1.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em Íelâçáo aos lances iÍúermediários quanto

em relâçáo à proposta que cobrir a mdhor ofêrta deverá ser R$ 100,00 (ceín r*is), sob pena de de§classificação da proposta.

11.1.5. Na hipótese de nào haver novos lances na forma estabelecida nocapúe no § 10, a sessão pÚblica será encerradâ

automati@mente
11.1.6. Enceírada a sessâo ública seÍn proÍrogaÉo automática pelo sisteína, nos termos do disposto no § 10, o prêgoeiro poderá,

assessorado pela equipe de apoio. admitir o reinÍcio da etapa dê envio de lances, eín prol da consecuçáo do mdhoÍ píeço disposto

no parágrato único do arL f, mediante juslificatiYa.

11.1.7. O pregoeiÍo verificará as píoposlas apresentadas, desclassificando desde logo aqudas que náo estejam eín conformidade

@m os requistos estabelecidos neste Edital, contenham vlcios insânávds, ilegalidades, ou náo apíe§entem as especificaÉes e

quantidades exigidas no TeÍmo de Refeíência.

íí.i,8. Tambéín seÍá desclessificada a proposta quê ldeÍÍiÍique o licitante. Obs: proposta cadasttada de prêenchimento dê

campo3 no licitações-ê
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I 1.'1.9. A desclassificaçáo será ssnpre fundamentada e registrada no sisterna.

1í.2. A náo desctassificaçáo da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contráío, levado a eÍeito na fâse de

acêitaçáo.
11.3. O sisterna ordenará automáicâmente as propostas classificadas, sendo que somente estas participaráo dâ fase dê lances.

11.4. A troca de mensageT entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que disponibilizaÍá campo próprio.

1 1.S. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deveráo encaminhar Iances exclusivamentê por meio de sisteína eletrÔnico, sendo

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro

11.6. O lance deverá seÍ ofertado pelo valor global.

11.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucâgsivos, observando o hoÍário fixado para abeÍtura da sessão e as regras

estabelecidas no Edital. O licitante somente poderá oferecer lânce inferior ao úttimo por ele oÍeítado e registrado p€lo sistemâ.

1 1.g. Náo seráo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado ern primeiro lugar.

í 1.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em teínpo real, do valor do mênor lance registrado,

vedada a identificação do Iicitante.

11.10. Câso o licitânte náo apresente lancês, con@Írêrá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar

outros lances, valerá o último lance por ele ofêrtado, para efeito de ordenaçáo das propostas'

11.11. O pregoeiro poderá encaminhar, por mdo do sistema eletrÔnico, contraproposta ao licitqnte que apresentou o lance mais

vantajoso, coí o fm de negociar a obtenÉo de melhor preço, vedada a negociaÉo eín condiçÕes diversas das pÍevistas neste

Edital.
11.12. Também nas hipóteses eÍn que o Pregoeiro náo aceitar a proposta e passar à subsequente, deveÍá negociar com o licitante

parâ que seja obtido preço melhor.
i t. tS. n n"óociaÉo sêrà reatizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos dernais licitantes.

1 1.14. Será declarado anematante o que âpresentar o menor preÇo global.

1i.1S. Encerrada a etapa de lances e'depois da verificâÉo dê pôssivel eínpate, o Pregoeiro passará ao exame da proposta final

classiÍicada em primeiro lugar quanto às especifcaçóes dô produto, compatibilidade do pÍeço proposto ern relação âo vãlor estimado

para a contrataÉo, ê exequibilidade.
i i. iO. n inOicaç"o Oo lance vencedoÍ, a dassificaçáo dos lances apresenlados e deÍnais informaçÕes relativas à sessáo pÚblica do

pregáo mnstaráo de ata divulgada no sist€rna eletrônico, sem prêjuízo das deínais Íormas de publicidade, previstas na legislaçáo

pertinente.

12.1. Se ocorrer a desconexáo do Pregoeiro no deconer da etapa de lances, e o sisteÍna eletrÔnico permanecêr acessível aos

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sern prejuízo dos atos rêâlizados'

12.2. No caso da desconexáo do Pregoeiro persisür por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessáo do Pregào será suspensa

automaticamente e terá reinÍcio somente após comunicaÉo êxpressa âos participarltes no'chaf do sítio www.licitacoes-e com.br.

13.1. todos os licitantes deveráo permanecer @nectados âté que o Pregoeiro Possa veriÍicar a oconência de um possível eínpate,

pois, caso aconteç4, seÍáo tomadas as seguintes proüdências:

13.1.1. A ME/Epp ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá seÍ convocado, após o término dos lances,

para apresentar novâ proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da

convocâÉo, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I cJc § 3", da LC no 123106);

13.1.2. A MgEpp ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de pÍeço inferior àquela considerada

vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previslas neste Edital, terá adjudicado eÍn seu

favor o objeto licitâdo (Art. 45, l, da LC n" 123106).

13.1.3. Náo o@rrendo conÍataÉo de ME/EPP ou equiparado na forma do subiteÍn anterior, seráo convocadas as ME/EPP e

êquiparados refiianescentes consideÍados empatâdos na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertâÍ proposta de

preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art.45, ll' da LC n" 123/06)'

t3.i. Entende.se por eÍnpate aquelas situaçóes em que as propostas apresentadas pelas M9EPP e equiparados sejam iguais ou

até 5% (cinco por cênto) superiores ao lance mais vantajoso (AÍ1 44, §§ 1" e 2'' da LC n" 123/06)'

13.3. O critéÍio de empate (5%) deveÍá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação preYista no iteÍn 'NEGOCIAÇÁO'.

13.4. Nâo serão aceitos dois ou mãis lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primdro. No câso de não

hâver lanc€s ê verificada equivalência dos valorqs mnstantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontreÍn eÍn

situaÉo de empate, seÍá realizado sorteio para que se identifique a primdra que podêrá apresentar mdhor ofêrta.

13.S. Somente se a contrataÉo de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério dê empate falhar é que o objeto licitado

será adjudicado eÍn favor dâ proposta originalmente vencêdora, atendidas as deínais disposiçóes deste Edital (§ í" do aÉ. 45 da LC

n'12306).
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'13.6. O disposto neste itern somente será aplicável quando a mdhor ofeÍta inicial náo tiver sido apresentada por MSEPP ou

equipaÍado (AÍt. 45, § 30, da LC n" 123106)

14.í. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicaçào dos critérios de deseínpate pÍevistos nos art. 44 e art. 45 da Lei

Compleínentar no 123, de 14 de dezembro de 2006, seguindo da aplicaÉo do cÍitéÍio estabelecido no § 2" do art. 3" da Ld no 8.666,

de 1993, se não houver licitante que atenda á primdra hipótese.

í4.2 Na hipótese de persitir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo §stema detrônico dentre as píopo$as cadastradas.

14.3. Na hipótese do sisteína eldrônico náo tiver a opÉo dê soÍteio eletrÔnico o m€Ínso seía feito confoÍme AÍt. 45. § 20 da Ld no

8.ô66 de 21 dejunho de 1993.

15.1. Após o encerÍamento da etapa de lances, o Pregoeiro deverá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha

apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critêrio de julgamento e o valor estimado

para a contrataÉo, nâo se admitindo negociar condiçÕe6 difeíenles das preüstas neste Edital.

15.2. A negociaÇão será reallzada por mdo do sisteína, podendo ser acompanhada pdos demais licitante§.

16.1. Encenada a etapâ de lancês e depois de conduída a negoci açáo e verificaÉo de possível eÍnpâte, o Pregoêiro examinará a

pÍoposta dassificada em primdro lugar quanto às 6pecificâçóes do píoduto e coÍnpatibilidade do preço eín relação ao valor

estimado para a contrataÉo.
16.2. O cÍiténo de.iulgameÍto seíá o de Menor Preço Global.

16.3. Será desclassificáda a proposta final que:
'16.3.1 Contenha vícios ou ilegalidades;

16.3.2 Náo apresente as especificaÉes técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de ReÍeíência;

1ô.3.3 Apresentar preços finais superiores ao vâloí estimado pela AdminislraÉo previamênte à LicitaÉo;

1ô.3.4 Apresentar preços que sejam manifestamente inexequiveis;

16.3.5 Consideíam-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovâdamente, foÍeÍn insúcientes paía a mbeItuÍa

dos dstos de@rrentes da contrataçáo pretendida;

16.4. Não se consideÍa ino(equívd a pÍoposla quando se r€íerjr a bens e instalaçóe§ de píopriedade do prÓprio licitante, para os

quais ele renuncie à pârcela ou à totalidade da remuneraçáo.
16.5. O Pregoeiro poderá solicitaÍ pareceí de técnicos da Prefeiturâ Municipal de Souto Soares para oriênlar sua decisáo. Caso o

órgáo não possua, no seu quadro de pessoal, profssionais habilitâdos para eíniürem parecer técnico, poderá sêr Íormulado poÍ

pessoa flsica ou juridicá qualificadâ.
'lô.6. Na hipótese de necessidade de suspensáo dâ sessão públicÀ }aÍa a tetrllizãêo dê diligêncjas, com vistas ao saneamento das

propostas, a sessáo pública soÍnente poderá ser reiniciada mediante âviso prévio no sistêmâ com, m mínimo, vinte e quato horas

de antecedência, e a ocorÍência seÍá regislrãda eÍn atai

16.7. No julgamento das píopostâs, o pregoeiro podeíá sanar enos ou falhas que nâo altereín a sub$ància das propo§tas, dos

documeíltos e suâ validade jurídicâ, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessÍvel a todos os licitantes,

atribuindo-lhes vâlidade e eficácia para fins de habilitação e dâssificaÉo.

17. 1. Havendo aceitaÉo da proposta dassificada eín primeiro lugar quanto às especificaçóes do bern e compatibilidade do preço,

o pregoeiro verificará, coíno condiÉo préüa ao e,\ame da documentaçáo de hatilitaÉo, o eventual descumpímento das condiçôes

de participaÇáo, especiãlmente quanto à existência de sanÉô que impeça a participaÉo no cêrtame ou a íJtura contratação,

mediânte a consulta Consulta Consolidada de P6soa Jurídica do Tribunal de Contas da Uniâo (httDs.//certidoes-

aoÍ aoDS.tcu qov br/)5
17.2. A consulta aos câdastros seÍá reâlizada eÍn noÍne da empresa licitante e também de eventual mafiz ou filial (crr. Aórdáo TCU

no 1.793,111) e dê sêu sócio majoritário (ú. ârt. 12 da Lei n'. 8.429192, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

pÍáticâ de ato de improbidade administÍâiva, a proibiÉo de contrâtar com o Poder Público, indu§ve por irtermédio de pessoâ

jurldicâ da qual seja sócio majoritário).
í 7.3. Constatada a existência de vedaÉo à participaÇáo no cêrtame. o pregoeiro reputará o licitante inabilitado.

17 4. Anda como condiçáo prévia à hatilitaçáo, para os itens ou grupos de participaÉo e,\clusiva para MSEPP ou equiparados, ou

na hipótese de exeÍclcio da preírogativâ de efetuaÍ o lancê de desempate previsto Lei CoÍnpleínentar no 123120ÉÉ. o PregoeiÍo

poderá consultaÍ o Portal da Transparêncja do Governo Federal (wwwoortaldáÍansoarencia.oov.br), na seÉo "Despesas - Gâstos
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Diretos do Govemo - Favorecido (pessoas fÍsicas, eNTpÍesas e outros)', para verificar se o somatóíio dos valoíes das ordens

bancáriâs recebidas pelo licitante dêtentor da proposta dassificâda em primdro lugaÍ no o(ercício anteíior ou corenle extrâpola o

faturamento máximo permitido como condiçâo para esse beneÍicio.
17.5. Constatâda a ocorrência de qualquer das situaçÕ€s de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indêferirá a aplicaÉo do

tráamento diferencjado ern favor do licitante, conforme artigo 3', §§ 9", 9'-4, í0 e 12, da Lei Compl€ínentar n' í23, de 2006, coÍn

a consequente inabilitaçáo, seÍn prquízo das penalidade§ incidentes.

17.6. Não o@írendo inatilitâçáo de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro poderá solicitar documeÍúos coÍnpleínentare§ à

propoía e à habilitação, quando necessários à confiÍmação daqueles exigidos no editâl e já apresentados por meio do sisteína

eletrônico de âcordo com o pÍazo estabelecjdo no iteín 18.2
'17.7. Sê o licitante náo atender às exigências de habilitaçáo, o Pregoeiro procederá na forma prevista na Seçáo 'DA REABERTURA

DA SESSÃO PÚBLICA'.
17.8. Quando todos os licitantes foreín inabilitados, o pregoeiÍo podeíá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apÍe§entaÉo

de novos documentos, escoimados das câusas reÍeridas no âto de inabilitaÉo.

18.'1. Os documentos que comÉern a proposta e a habilitaÉo do licitanle melhor classificado soÍnênte seÍâo disponibilizâdos para

avaliaÉo do pregoeiro e paÍa acesso públaco após o encerramento do envio de lances.

18.2. Os documentos cot!@es à proposta e à habilitaçáo, quando necessários à confirmação daquele§ exigidos no edital

e já apresentados, deveráo ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) horas, após solicitaÉo do Pregoeiro.

18.3. A proposta âjustada ao lance final do licitaÍÍe vencedoÍ deverá seÍ enviâda por meio do siíeína www.licitâcoês-

e4@.U!, no prazo máximo de 03 (tres) horâs, contados dâ solicitaçáo do PÍêgoeiro, em uma üa digitada, êín papel tlmbÍado
de empí€se, conte{do razão social, CNPJ, êndereço, telefonê dê contato, descÍíçâo detelhada do objeto, valor unltárlo,
valor totâl (êm algarismos s por extenso), MARCÂ, Í[|ODELO, dado3 bancárioa, não podendo cor er rasuras ou entrêllnhas,
devendo ser assinada, sob pêna dê lnabllltação.
í8.4. iunto a proposta vencedora o licltante devÍá envlar CÂTÁLOGOTFOLDER do obreto aÍÍemetado para uma mêlhor
analisê.
'18.4. Todos os doêlmeÍtos eÍnitidos eín llngua estrangeara deveráo seÍ entregues a@mpanhados da tradução parâ llnguâ

portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentâdo.

18.5. Caso os documerúos sejam de procedência estrangeira deveráo também ser devidamente @nsularizados.

Venc€dor. Aoós Dreclarado o \y'ENCEOOR. o Prêooeiro abÍirá orazo. dê í0 Ídez) minutos duÍente o oual. oualouer llcltante
podeÉ. de foÍma IMEDIATA e MOTIVADA. em camoo pÍóorio do siíema eletrônico. mânifester sua lntencão de recoÍrer.
19.2. Durante o prâzo para manifestaçáo da intençáo de rêconer, os licitantes interessados poderão solicitar ao Prêgoeiro o envio
poÍ mdo eletrônico, pÍefeÍencialmente, ou ouÍo mdo hábil, de acoÍdo com os recursos disponiveis no ór9âo, os documentos de

habilitaÉo apresentados pelo Iicitante declarado vencêdor do certame ou de qualqueí outro documento dos aúos.

19.2.1. As ÍazÕes do recurso deverão ser regislradas em campo píôprio do siíeÍna, denfo do prazo, ficando os demais licitantes,

desde logo, intimados a apÍesentar contraÍrazóes também via sisteína, que começãrá a @ner do término do prazo do recoÍrente,

sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à deÍesâ dos seus interesses

19.3. A Íaltâ de manifestagáo imediata e motivada da intenÉo de interpor req.,rso, no moínento da sessáo púbiica deste Pregão,

implicá decadência desse direito, ficando o Pregoeiro aúorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

19.4. Durante o prazo de âpresentaÉo do recurso, seÍá garantido o acesso do licitante aos aúG do píocesso licitatÓrio ou a
qualqueÍ oúra informaÉo necessária à instruÉo do recurso.

19.5. Manifestado o interesse de recorrer, o pl'êgoeiro poderá:

19.5.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou foÍa do prazo estabelecidoi

19.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisáo;
19.5.3. Manter a decisáo, encaminhando o reqtrso para aúoÍidadejulgadora.
19.ô. O acolhimento do ÍecuÍso importará na invalidaçáo ap€nas dos atos insuscáíveis de aproveitamênto.

20.1. Náo havendo recurso. o Fegoeiro adiudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade

superior paÍa homologaÉo.
20.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praücado§, a aúoridade coínpetente hoínologará o procêdimento
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licitatório e adjudicãrá o objeto ao licitante vencedor.

20.3. A convocaçáo do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no itsn'REABERTURA DA

SESSÁO PÚBLICA".

21.1. Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveíam seus preços homologados devúáo assinar o confato no setor de
Licitaçoes e Confatos, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar dâ data da puuicaÉo da HoínologaÉo, podendo tal
prazo ser prorrogado, poÍ igual perÍodo, quando solicitado durante o seu tÍanscurso, pela paÍte, e desde que ocorrii motivojustificado
e aceito pela Administraçáo.
21.2. Para a assinatura do Contrato e da AúorizaÉo de Foínecimento, a eínpresa deveÉ repÍesentar-se por
a) sócjo que detenha poderes de administraçáo, devendo apresentar óÉia aúenticâda do conlrâo socjal e suas alteraÉes que
envolvam sua representâÉo legal, ou,
b) procurador com poderes especÍficos, devendo apresentar instrumento público ou partioJlar de mandáo, este último com firma
reconhecida, outorgando poderes ao §gnatário da ata dou da contÍâtaÉo, quando nào se tratâÍ de sócio autoÍizado atrâvés do
contrato social.
2l.3. A licitante que @nvocada para assinar o conlrato e náo faz+lo no pÍazo fixado, estará sujeito as sanÇóes previstas neste
edital.

22.1. Os cÍitâios de validade/ügencia estáo previstos no Termo de Referência

23.1. Os cÍitéÍios de revisão e reâjuste estâo previstos no Termo de Referência

24.1. Os cÍitêrios de pagâmento estão previstos no Termo de Referência

25.1. Os critérios de fiscalizaçáo e prazo, entrega e critérios de aceitaçâo do objeto estáo prêvistos no Teímo de Referência

2ô.1. CoÍn fundamerto no artigo 70 dâ Lei n' 10.52CY2002 ficará impedida de licitar e contratar com a administraçâo e será
descredenciada no cadastro de fomecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla debsa, sem
pÍejuízo das multas preüstas neste edital/CoÍÍrato e demâis cominaçôes legais a(s) contáeda(s) que:
a) Náo celebrar o mntrato;
b) Deixar de entregar documentaÉo exigida para o certamêi
c) Apresentar documeÍtaÉo falsal
d) Ensejar o retardamento da execuÉo do objeto;
e) Nâo mantiver a propostâi

0 Falhar ou traudar na execuçáo do contrato;
g) Coínpoítar-se de modo inidôneo;
h) CoÍnetêr fraude fiscâ|.
26.2. Considera-se compoÍtamênto inidóneo, entÍe oúros, a declaraçáo falsa quarÍo às condições de paÍticipaÉo, quanto ao
enquadramento coÍno MSEPP ou o conluio entre os licitantes, em qualqueÍ monento da licitaÇáo, mesmo aÉs o enceÍramento da
fase de Iances.
26.3. Sem prejuízo das sânçÕes previstas no iteín anterior, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n'8.666/93, a licitante
vencedora ficârá su.ieita, no caso de atíaso injustificado, assim con§derado pela Administraçáo, inexecuÉo parcial ou inexecuÉo
total da obrigaÉo, seÍn píejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a píévia e amda deÍesa, às seguintes
penalidades:
| - Advertência seínpre que foreín constatadâs infraçôes lêves.
ll - Mutta, na foÍma previíâ no instrumento convocatório ou no contrato;
lll - suspensáo temporária de pârticjpaçáo eín licitaÉo e impedimento de contÍatar com a AdministÍaÉo, poÍ pÍazo nâo supeÍior a
2 (dois) anos;
lV - Declaração de inidonddade para licitaÍ ou contratar corn a Administração Públice €nquanto perdurarern os mctivos
deteÍminantes da puniçáo ou até que sqa promovida a reabilitaçáo perante a própria aúoíidade que aplicou a penâlidade, que será
concedidâ seínpre que o confáado ressarcir a AdminislraÉo pelos prejuÍzos resultanles e após decorÍido o prazo da sarçáo
aplicada.
26.3.1. As sançôes previstas no6 incisos l, lll ê lV deste artigo poderáo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, faorltada a
defesa prévia do interessâdo, no respectivo píocêsso, no prazo dê 5 (cjnm) dias útêis.
26.4. lnexecuÉo contratuâ|, indusive por atraso injustificado na execuçáo do contrato, sujdtaíá o contratado à multa de moÍa, que
será graduada de acoÍdo coÍn a gravidade da infraÉo, obedecidos os seguintes limitês mâimo§:

4

)cXM. PENÂUDADES
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| - 10% (dez poí cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusâ do adjudicatário eín assinar o conÍato, dentro de í0 (dez) dias
corridos, @ntados da data de sua convocaçáo;
ll - 0,3% (úês décimos poÍ cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o vâlor da pârte do fornecimerito náo realizado;
lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do Íornecimento nào realizado, por câda dia subseqüente ao trigésimo.
26.5. A AdminiíraÉo se Íeserva ao direito de descontar do pagamento devado â contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condiçÕes esüpuladas no contrato ou ãinda, quando foÍ o câso, cobrada judicialmente.
26.6. As multas previstas neste itern náo têm caráter compensatório e o seu pagamento nâo eximirá o ContÍatado da
responsâbilidade por perdas e danos decorrentes das inÍraçôes cometidas.
26.7. Em qualquer hipótese de aplicaÉo de sançóes. seÍáo assegurados à licitante vencedora o confaditóÍio e â emda defesâ.

27.1. A inexecução, totâl ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisáo, com as comeqüências contratuais e as prerr'istas na Lei
Federal n.o 8.66ry93 e 1O.5201V2.
27.2. O Contratante poderá rescindiÍ administÍalivamente o Contrato nas hipóteses previsias os incisos la Xll, XVll e Xvlll do art.
78 da Lei n.o 8.666/93.
27.4. Nas hipóteses de rescisáo com base nos incisos la Xl e Xvlll do art. 78 da Lei n.o E.666/93 não cabe a Contratado direito a
qualquer indenizaÉo.
27.5. O Contrato podeÍá seÍ cancelado, garantida préüa e ampla deÍesa, no prazo de 05 (cirtco) dias úeis, a contar da datr do
recebimento da notificáçáo, em quândo:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o FornecedoÍ, injusüficadameírte, ddxar de firmar o Cofltrato decorrente do Pr€áo Eletrônico;
c) o Fornecedor der c€usa à rescisáo adminisúâtiva do Contrato, deconente do Pregão, por um dos motivos elencados nos incisos
I a Vlll do art. 78 da Lei n.o 8.666/93.

28.1. A licitaÉo podeÍá ser revogada ou enuladâ nos têÍmos do art. 49 da Lei n.. 8.666/93.

29.1. A qualquer tempo, antes da data fixada parâ apresentaÇáo das propostas, poderá o Pregoeiro, s€ necessário, modificâr este
Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgaçáo, reabíndo-se o prâzo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteraçáo náo afetar a formulaÉo das propostâs.
29.2. Os encárgos de natureza tributárias, sociais e para fiscais sáo de e)(clusiva responsabilidade da eÍnpíesa contratada.
29.3. É Íacultâda o Pregoeiro ou a autoridade superior eÍn qualqueí fase da licitação, a promoção de diligênciâ destinada a esclarecêr
ou e @mplementar a inslrução do processo licitatório, indusive a juntâdâ posteÍior de doqrmentos, no prazo máximo dê 03 (úês)
dias uteis, cujo conteúdo retrate situaçáo fática ou juídica já existente na dáa da apresentação da pÍoposte, sêndo que os erros
mateíiais irÍelRr'antes seráo objeto de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro.
29.4. A apresentaÉo da propoía implica para a licitante a observância dos precdtos legais e ÍegulamerÍares eín vigor, bem coíno
â integral e inmndicional acêitâÉo de todos os termos e condiÉes deste Edital, sendo responsávêl pela Íidelidade e legitimidade
das informaçÕes e dos documentos apr6entados eÍn quâlquer fase da licitaçáo.
29.5. O Pregoeiro poderá eÍn qualqueí fase da licitação, suspendêr os trabalhos, devendo promover o regiíro da suspensão e a
convocaçáo para a continuidade dos trabelhc.
29.ô. O PregoeiÍo, no interesse da AdministraÉo, podeÍá relevaÍ falhâs meramente formaas constaries da documentaçáo e
proposta, desde que náo comprometam a lisura do procedimento ou contrarieÍn a legislaçâo pertinente.
29.7. Para quaisqueí questÕes .iudiciais oriundas do presente Editâ|, Íica eleito o Foro da Comarcâ de Souto Soares, Estado dâ
Bahia, com exclusáo de qualquer outro, poí mais privilegiado que seja.
29.8. Os câsos omissos seráo dirimidos pelo Pregoeiro, com observância dâ legislaÇão ern vigor, considerando as disposiÉes das
Leis FedeÍais no. 10.520/02 e 8.666/93.

l.Termo de ReÍeÍênciâ
Il.Modelo de proposta de preços;
lll.Minúa do Contrato
lv.Modelo de DeclaraÉo da ProteÉo ao Trabalho do Menor;
V.Moddo de Declaraçáo de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitaçáo.

Vl.Moddo de Dedaração de MicÍo Êmpresa e Empresa de Pequeno Porte
Vll.Modelo de DeclaraÉo de ElaboraÉo lndepefldente de Proposta

Vlll.Modelo de Dedaraçào de Termo de Compromisso

Souto SoaíeVBA 12 de sel€,nbrc de 2O2.

Andre Luiz Sempelo Cardoso
Prefêito Munlcipal
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ANEXO I . TERMO DE REFERÊNCIA

í. OBJETO.
1.1. Constitui objeto deste TeÍmo de RefeÍência a aquisiçáo de lixeiras, lixeira/contêneí, caninho de limpeza, carro cuba, @letoí
para lixo, conjunto de lixeiÍas seletivas com 4 (quáro) cestos de lixo para suprir as necêssidadês da prefeitura, fundo municipais e
seus departamentos, conforme quantidade e especificáçóes constantes na planilha abaixo:

ITEM

1

CON'UNTO DE LIXEIRAS SEI.EÍIVAS @M4 UNIDADES

CADA (tipo bocâ de lobol, nas coÍes azul, amarelo, verde e
ve.melho, produzido em polipropileno de alta resistência e

fixado em estíutura metálica. capacidade mínima de 50
litros-

Conjunto 50 Rs 1.385,00 Rs 69.250,00

2

CARRINHO DE I"IMPEZA ESTRI.ÍURA EM POTIURETANO

RÍGlDo, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas
(doisfiro5 e do;s giratóÍios), sendo dois com sistema de

freio, suporte integrado parâ colocação deforma aberta de
saco plástico lixo de no mínimo 90litros, com tampâ,
encaixe para no mínimo duas vassouras. cesto integrado
para colocação de produtos de iimpeza, suporte pôía lixo,
suporte pa.a balde d'âgua de no mínimo l0litros para

limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais

diversos, barra ou manopla para impulsâo e
direcionamento do carro, dirÍEnsões aproximadas 110 cm
de comprimento,, 55cm de largura e 100cm de altura.
Acompanham o carrinho:01balde d'água de no minimo 25

litros, com espremedo. acoplado; diüsão de água limpa e

suja; 0l haste americana;01pá coletora; 01mop pó 60 cm;
01 placa de "piso molhado"; 01 .efil paÍa mop úmido 3209;
Garantia de 12 meses.

LJnidedê 20 Rs 7.794,29 Rs 35.885,80

Unidade 10 R5 138,35 1.383,50R53

TIXEIRA QUADRAOA HOSP]TALAR COM PEDAI.15 tT CDR

(BRANCO) capacidade de 15litros, em plástico Super
resiíente, contendo o nome do fabricante, data de
fabricação e prâzo de Validôde

4

LIXEIRA OUAORADA HOSPTTATAR COM PEDAT 20 tT COR

(BRÂN@) Gpacidade de 20litÍos, em plaíico Súper
resiíeôte, contendo o nomê do Íabricante, data de
fabricôção e pÍâzo de validade.

Unidade 30 Âs rs9,26 4.177,80RS

30 R5 t59,26 4.777,80RS5

LIXEIRA qUADRADA HOSPTÍALAR COM PEOAL 20 I.T @R
(CINZA) Capacidade de 20litros, em plástico Super
resistente, contendo o nome do fabícante, data de
fabricação e pÍazo de validade.

I.IXEIRA QUADRADA HOSPÍTAIAR COM PEOAI 4OI.T COR

(BRÂNCO) capacidade de 40litros, em plástico Supeí
resiíente, contendo o nome do fabricante, data de
fâbíicação e prâzo de Validade

Unidâde 30 Rs 779,20 5.376,00RS6

5.524,00RS7

I.IXEIRA qUADRADA HOSP]TAI.AR COM PEDAI. 50 LÍ COR

(BRANCO) Gpacidade de 60litros. em pládico Super
resistente, contendo o nome do fabricante, data de
fabricaçâo e prazo de Validade

Unidad€ 20 Rs 276,20

Unidade 20 Rs 44A,02 8.960,40RS8

I.IXEIRA QUADRAOA HOSPIÍAIAR COM PEDAI. 1OO tT COR

(BRANCO) Capacidade dê 100 litÍos, em plástico 5uper
resiíente, contendo o nome do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
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RS 10.857,50

,Ftffi
2.í - A pÍesente aquisiÉo visa subíituir as lixdras antigas desgastadas poÍ sql teínpo e uso, bflr coÍno in$alar novas laxeiras eÍn
üas públicas, PreÍeitura, secÍetaÍia municipais e seus departamento, evitando assim, lixos jogadG no cháo ê nas Íuárs poÍ contâ da
falta de lixeiras.
2.2 A aqui§Éo seÍá realizada mediante licitaÉo na Modalidade de PÍegão Eletrônico do üpo Menor Pr@ Global, conforme
condiçóes propostas no Editâl e neste Termo de Refeíência.
2.3. A escolha da modalidade de Pregão EletÍônico para a realizaçâo deste procêsso licitatóíio juíifca-se pela maior rapidez em
sua execuÉo e pda possililidade de se obter preços mais vantajosos pda AdminisüaÉo, pda pcsibilidade que têm os licitantes
de reduzr píeços durante o própÍio processo de escolha.

3. ESTIIIIÀTIVA DE DESPESA
3. 1. Com base em informaÇÕes obtidas pelo setor de compras da prefeitura de Souto Soares, para a média do preço dos produtos
a ser adiquirido mm base nos orÇamentos feito com potenciais fornecedores e na feÍTamenta banco de preços, verifcou-se que o
valor totâl estimado dos produtos. objeto do pÍesente Edital é de R$ 21O 275,76 (duzeolos e dez mil, duzentos e setenta e cinco
reais e setenta e seis centavos) com base na média de preços.

'I. DO PRAZO
4.1. O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) náo poderá(áo) ser superior(es) a 20 (vinte) dias corridos, a contar da data de
recebimento da "Ordem de Compra' eÍnitidâ pelo setor responsável.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEIYACÃO DO OBJETO
5.1 A licitante se Íesponsabilizará pela entrega e fornecimento do objeto, eÍn peÍfeltas condiçôes novos e sem avarias, em suas
respectivas embalagens originais com todos os mânuais ou orientaçáo de uso e obede@ndo às especiícáçóes constantes neste
instrum ento convocatório.
5.2. O objeto solicitado deverá ser entregue confoÍme a programaÉo enviada e mediante a oÍdeín de coínpras/fornecimento do
Setor de Compras nos seguintes l@âis e hoÍáriosl
a) PÍefeituÍa Municipal de Soúo Soares/Ba Av. José Sâmpaio no 08, Centro, Soúo Soares/BA - CEP: 46.99G.000, horáÍios de
Funcionamento das 08:00h as 12:00h e 14:00h as 17:00h horaío de Bra§lia.
5.3. A contratada é responsável por todos os c,ustos da entrega, induindo s€uro, até o endereço de destino (ClD Íelacionados no
item 5.2 âlinea a).
5.4. Verificada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituiÉo do mesmo, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias uteis, sujeitando-se às penalidades preústas neste edital.
5.5. Náo será considerado entrega realizada para prodúos que tenham sido devolvidos por nào atends as especificaçÕes deÍinidas
no Termo de Referencia, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitadâ.
5.6. No momento da entrega dos pÍodúos conforme cronograma a vencedora deverá Íornecer a Nota Fiscal dos itens entregues
na totalidade do pedido. que após a confeÍência, por no mínimo 0'1 (um) servidor, encaminhará as Notas Fiscais pâra o setor
resPonsável pelos pagamentos.
a) A Secretana solicitante terá o prâzo máximo de 03 (tres) dias para processar a conferência do que Íoi entregue, lawândo o termo
de recebimento definitivo ou notificándo a contratada para substituiçáo do objeto entregue em desacordo com as especificaçóes.
b) O recebimento proüsóno ou deÍinitivo náo exclui a responsabilidade da contratada pela peÍfeita execuÉo do contÍato, ficando a
mesma obígada a substituir, no todo ou eí'n parte, o objeto do contrato, se â qualqueÍ tempo se verilicareín vícios, deÍeitos ou
ancorÍeçóes

9

LrxElRA PúSTTCA COM ÍAMPA E PEDAL - Cãpacidade de
100 !itros, em plástico resistente, contendo o nome do
fabricante, data de Íabricação e prazo de vâlidade.

Unidade Rs 434.30

10
ÚxElRÁ PLÁSTICÁ @M ÍAMPA E PEDAr - cápacidade de
20 litros, em pláÍico resistente, contendo o nome do
fabricante, data de fôbricação e prazo de Validade

Unidàde 25 Rs 173,96 R5 4.349,00

11

LrxEtRA PúSTtcÁ @M TAMPA E PEoAt - côpacidade de

50litros, em plástico resistente, contendo o nome do
labricante, data de fabricação e prau o de validade.

Unidade 25 Rs 190,í RS 4.763,50

72
CARRO CUBA HOSPITALAR - Capacidade para 600litros UBt
com estrúuía e com tômpa.

Unidade 4 Rs 7.822,50 Rs 31.290,00

13
CO TAINER HOSPTÍAIAR - Capacidade para 1.200 litros
com rodas e tampa bi-partida

Unidade 2 Rs 9.38s,96 Rs 78.77r,92

74 Unidade 6 Rs 718,09 4.308,54R5

25

fl

COLETOR PARA LD(O - Capacidadde para 240litros com
rodas e tampa (branca)
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6. DO PRECO. REVISÃO E REAJTJSTE
6 '1 Os preÇos sâo fixos e irreajLrstávers
6.2 Fica ressalvada a possibilidade de revisáo do preço ofêrtado, dentro do princípio dâ teoriâ do equilibrio econômico-financeiro
do contrato. conforme previsto no art. 65 da Lei N" 8 66ü93

7. DA VIGÊNCIA
7.1. O contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eflcácia aÉs a publicaçáo do seu extrato
no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado mêdiânte âcordo êntre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

8. DO PAGAMENTO E ORIGEU DOS RECURSOS
I 1 - Os pagamentos devidos à contratâda serão efetuados atÍavés de ordeín bancária ou cÍédito eÍn conta coÍrente. no pÍazo náo
superior a 30 (trinta) dias, após a apresentaÉo da Nota Fiscal devidamente atestada.
8.2 - Em hâvendo alguma pendência impeditiva do pagamento. o prazo fluará a partir de sua regularizaÇáo por parte da contratada.
8.3 - As notas fiscáis/fatuÍas que apresentarem inconeçÕes seráo devolvidas à ContÍatada e seu vencimento ocorrerá aÉs a data
de sua apÍesentaÉo válida.
8.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigâda a êínitir Nota Fiscal Eletrônica, para pâgamento do objeto
desta licitâção, sêndo enviada juntamente com todas as provas de regularidâde para com as Fazendas Federâ|, Estadual e
Municipal. beín como paÍa com o FGTS e Justiça do Trabalho.
8.5- Constatando-se a situaÇão de irregularidade da contrâtada, será providenciada sua notificaÇão, por escrito, para que, no pÍazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularizê sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser pÍoÍrogado uma
vez. por igual período. a critério dâ contratante.
8.6- Persistindo a inegularidade, a contratantê deverá adotâr as mêdidas necessárias à rescisáo contratual nos autos do pÍocesso
administrativo conespondente, assegurêda â contratada a ampla defesa.
8.7- As dêspesas decorrêntês dâ exêcução dos sêrviços contratedos, correrão à conta de rêcursos constantês de dotaçóes
consignadas no Orçamento Municipal pare o exercÍcio corrente, a saber.

Unidade OryamentáÍia: 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE. E MEIO AMBIENTE
Proj.Atividade: 2155 - Manutênçéo das Aç()es da Secretaia Munic. de Desenvotvimento e Meio Ambiente
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo, 44W.52.0O - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: @

Unbade Orgamentána: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÁO GERAL
Proj.Atividade: 2008 - Manutençáo e Desenv. das Áçô€s da Secretaria de Administraçáo Geral
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente
Fonte: 00

Unidade Orçamentáia: 02.04.02 - FIJNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÀO
Proj.Atividade: 2062 - Manutençáo das Aç@s do Fundo Municbal de Educaçáo.
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Mateial de @nsumo, 44q.52.0O - Equtpamentos e Mateial PeÍmanente
Fonte: 01

Unidade Orçamentária: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj.Atividade: 20U - Manutenção das Ações da Nenção Hospitalar e AmbulatoriaY Média e Alta C,omplexidade
Proj.Atividade: 2158- Manutençáo e Desenvotvimento das Agões do Fundo Municipalde Saúde
Prof.Atividade: 2155 - Manutençáo das Aç@s da Atençáo Basica
Elemento Oespesa: 3390.30.00 - Mateial de Consumo, 4490.52.@ - Equkamentos e Material Permanente
Fonte:02,14

Unidade Oryamentária: 02.06.01 - SECRETARIA MIJNICIPAL DE AçÃO SOCIAL
Proj.Atividade: 2087 -Manutençáo das Ações da Secretaia Mun. de Ação Súial
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Mateial de @nsumo, /UW.52.00 - Equbamentos e Material Pemanente
Fonte: 00

9. DAS OBRIGACóES DA CONÍRATADA
9.1 A Contratada deve cumprir todas as obngaçôes constantes no Edital, seus anexos e suâ proposta, assumindo como
exclusivâmentê seus os riscos e as despesas deconentes da boa e perfeita execuÉo do objeto e, ainda.
9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçóes, coníorme especificâçóes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos.
acompanhado da respectiva nota Íiscal, na qual constaráo as indicâÉes referentes a: marca, Íabricante, modelo, procedência e
prazo de gârantia Ou validade.
9.3. Os prodúos devem estar acompanhados, ainda, quando Íor o caso, do manual do usuário, com umâ veÍsáo sn português e da
relaÇâo dâ rede de assistência técnaca autorizada.
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9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos deconentes do objeto, de acordo coín os artigos 12,'13, 14 e 17 a 27, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei no 6.078, de 1990).
9.5. Substituir, Íêparar ou coÍrigiÍ. às suas epensâs, no prazo fxado neste Termo de Referência, o objeto coín âvarias ou defeitos.
9.6. Comunicar a Contrâarte, no píazo máximo de 24 (viríe e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibiliteín o cumprimento do prazo previsto, com a devida mmprovaÉo.
9.7. Manter, durante toda a execuçáo do mntrato, eín compatibilidade com as obÍigaçôes assumidas, todas as condiçÕes de
habilitação ê qualificaÉo exigidas na licitaÉo.
9.8. lndicar preposto para representá-la durantê a execuçáo do contrato.
9.9. Lançar nâ Nota Fiscal as especificaçô€s dos bens entregues de modo idêntico aqueles constantes da Nota de Empênho.
9.10. Executar as entregas dos produtos conforme espêcificaçôes e de sua propoda, com a alocação dos emp.egados necessáric
ao perfeito cumprimento das dáusulas mntratuais, além de fornecer os pÍodúos, na quâlidade e quantidade necessárias para
execuÉo deste TeÍmo de Referência e eín sua proposta.
9.'11. Fornecer o produto, confoÍme especificaÇôes do Teímo de Refeínecia do Edital.
9.12. fucar com todas as despesas deconentes de transporte e entrega do objeto fornecido, seín ônus adicional â PreÍeitura
Municipal de Souto Soares.
9.13. Manter as coítdiçóes de hatilitação e qualificaÉo odgidas no edital, em confoímidâde coín a Lei 8.666/1993-
9.14. Responder por todas as despesas diretas e lndiretas que incjdam ou venham a incidir sobre a exeoJÉo contráual, indusive
as obrigâÉes relativas a sâlários, preyidência social, impostos, encargos sociais e outÍâs pÍoüdências, respondendo
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das lds trabalhiías e específicas de acidentes do trabalho e legislaÉo conelata, apliéveis
ao pessoal empÍegado para exeqrçáo cortratuâl.
9.15. Nâo transÍerir a outrem, poÍ qualquer forma neÍn parcialmente as obrigaçÕes.

í O. DAS OBRIGAGÕES DA COITTRATAiTTE
10.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissáo de Ordeín de Fomêcimento.
10.2. Proporcionar à contratâda todas as condições necessárias ao pleno cumpíimento das obrigaçóes decorrentes do objeto
contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.66d1993 e suas âlteraÉes posteriores.
10.3. Fiscálizar a execuçáo do objeto contÍatual alravés de sua unidade competente, podendo, ern deconência, solicitar pÍovidências
da contratada, que atenderá ou justificará dê imêdiato.
10.4. Notificâr a contratada de qualquer iÍegularidade decorrente da execuÉo do objeto cortÍatual.
10.5. EÍetuar os pagamentos devidos à contrâtada nas condiçÕês estabelecidas neste Termo.
10.6. Aplicar as penalidades previías eín lei e neste instrumento.

,'t. pA FrscALtzAcÃo
1 1 .1. A fiscalização fica a cârgo do servidor Rodrigo Vieira Andrâde, inscrito no CPF de n.o 035 303.54S97. portador da Matricula
de n o 571. pâra exercer as atnbuiçóes de Gestor de Contratos Administretivos do Poder Executivo Municipal, conÍorme DecÍeto
Municjpal de n o '172. de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município.

DALMIR DOS ANJOS BARRETO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANGELA PEREIRA GUSMAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

VAGNO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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12. pA§ OTSPOSTCOES GERATS
12.1. Duvidas âcercâ das disposiÇóes contidas neste Termo de Referência poderão sêr esclarecidas por intermédio do correio
eletrônim: aiiacaoaarliôsoutcsoares.ba qov br
12.2. O presente documento foi elaborado pelos seguintes responsáveis, integrantes da Equipe da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente. Sêcretaria de Saúde, Secretana de EducáÉo e Secretaria de Açáo Socjal.
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO . NO. 026/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO §OARES

Item Descrição Unid Ouant Marca Modelo V.unit V. total

Planilha orçamentária sêguê acíma no Anexo I (Termo de Referência)

de 2022

ObservaÉo impoÍtantê: ao preenchêr este anexo asgumimos o compromisso pêrante o PÍ€goeiro quê eslamos de acordo
com o Edital e seus Anexos.

Observações:
O valor global da prcposÍ.a deverá contêmplar todos os tibutos, encargos socrais, financeíros e t zbalhlstas,
taxas, frete e quaisquer outtos ônus quê poruêntuía possam recair sobrc a execução do objeto da pr€§,ente

licitaçáo.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNP
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

DADOS OA LICIÍA o

PREGÂO
ELETRÔNIco N.

02612022.

OBJETO: Prcgão Eletrônico para: aquisiÉo de lixeiras, lixeira,/contêiner, carrinho de
limpeza, cano cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeirâs seletivas com 4 (quatro) cestos dê
lixo para suprir as necessidades da preÍeitura, fundo municipais e seus departamentos
conforme descriçÕes constantes no Anexo I - Termo de ReÍerência dêste Edital.

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL
CNPJ INSCRIÇAO ESTADUAL
ENDEREÇO
TELEFONE FAX EMAIL
VALIOAOE DA PROPOSTA DE P 60 (sESSÉNTA) DrAS
BANCO AGENCIA CONTA:

ET
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ANÉXO

MINUTA DE CONTRATO

Estado da Bahia. inscÍito no CNPJ - Cadastro Nadonal de Pessoas Juridicas,
...., localizado à Avenida José Sampaio, n" 08, í'Andar, Centro, Souto Soares-Ba, nestesob o no. ...,......,.

ato representado pelo Secretário (a) Municipal de Educação, o senhor.........,..-, ...... brasilêiro, inscÍito no CPF -
Cadâstro de Pessoas Físicas sob o n' .................. e portador do R9: -.--.--..-...--.-........., residente e domiciliado
na .......................... .. ....., CentÍo. nestâ Cidâde, doravantê denominado CONTRATANTE, e a empíesa,

.., inscÍita no CNPJ sob N'...................................., coín sede na

n"sieàià.of,o"ntà-,ii"iàn*á,.*t"É*silÊi;à;i"";;ozisiâozàÊiJiiJ§iilili"k'ffi3iff$%9"$mHà"m1
que se seguem.

cúusut-A PRtmEtRA - oBJEro.
1.1. Este Contráo tern como objeto a aquisiçáo de lixeiras, lixeira/contêiner, caÍrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo,
mnjunto de lixeiras sdetivas com 4 (quatro) cestos de lixo paÍa suprir as necessidades da p.efdtura, fundo municipais e seus
departamentos confoÍme descriçÕes constantes no Ano(o I - Termo de Refeíênciâ do Edital.
LOTE !(

ITEM DEscRtÇÀon arERraL QNÍ vALoR uNtrÁRto

Ou anêxar cópia da proposta vencedora no contrato.

cúusuLA SEGUNDA - Do PRAzo
2.'l . O prazo máximo paÍa ã entÍega do(s) objeto(s) nào podeÍá(ão) seÍ superior(es) a 20 (ünte) dias coíridos, a contar da data de
recebimento da'Ordeín de Compra' eínitida pelo setor responsável.

CúUSULA TERCEIRA - ENTREGA E CRITÉRIo DE AGEITAçÃO Do oB.JETo
3.í. A licitante se Íesponsabilizará pela enkega e ofereclmento do objeto, eÍn perfeitas condiçôes no\os e sem avarias, em suas
Íespectivas embaiagens originais com todos os manuais ou orientação de uso e obedecendo às especificaçôes constarÍes neste
instrumêr[o convocáório.
3.2. O objeto solicitado deyerá ser entregue conforme a programaçáo enviada e mediante a ordeín de compras/fornecimento do
Setor de Compras nos seguirtes locais e horários;
a) Prefeitura Municipâl de Soúo SoâreíBa Av. José Sampaio no 08, Centro, Soúo Soâres/BA - CEP: 46.99G000, horáÍios de
Funcionamento das 08:00h as 12:0Oh e 14:00h as 17:00h horârio de Brasilia.
3.3. A contratada é responsável por todos os custos da entrega, induindo seguro, até o ender@ de destino (ClD Íeiacionados no
item 3.3 alinea a).
3.4. Verificada a desconformidade de âlgum ôbjeto, a licitante vencedora deverá proínover a substituição do mesmo, no píazo
máximo de 05 (cjnco) dias úeis, sujeitando-se às penalidades prsr'istas neste edital.
3.5. Náo será considerado entregâ realizada para produtos que tenham sido devolüdos poÍ náo atender as especificaçóes defnidas
no Termo de ReÍerencia, ou quantidades ã menor ou a maior do que a solicitada.
3.6. No momento da enfêga dos prodúos conforme cÍonograma a vencedora deveíá fomeceí a Nota Fisc€l dos itens entregues
na totalidâde do pedido, quê após â conferência, por no mÍnimo 01 (um) servidor, encâminhará as Notas Fiscais paÍa o setor
Íesponsável pelos pagamentos.
a) A SecíetaÍia solicitante teíá o prazo mâimo de 03 (tÍes) dias para processar a conferência do que ÍcÍ entregue, Iawando o teÍmo
de recebimento definiüvo ou notifcando a contratada para substituiçáo do obje(o entregue em desacordo com as especificaçóes.
b) O recêbimento pÍoüsório ou definitivo náo exclui a responsabilidãde da confatada pêla peífeitâ e)(ecuÉo do contrato, fic€ndo a
mesma obrigada a substituir, no todo ou eín parte, o objeto do contrato, se a qualqueÍ ternpo se verificârem vícios, deíbitos ou
incoíreçÕes.

cúusuLA QUARTA - ucÊNcrA
4.1. Eíe contÍato terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicâÉo do seu
extrato no Diário Oficial do Municipio, podendo ser pronogado mediante â@rdo entre as partes e nos termos da Lei 8.66d93.

cúusuLA eurNTA - pREço, REvtsÂo E REAJUSTE
5.í- O valor global paÍa o foínecimento ora confatado impoÍta em R$........................ ...... resultante das
quantidadês constantes da Proposta de PreÇo vencêdor.a, objeto do Edital de Pregào t.Jo. 02612022.
5.2. Os preços sâo fixos e rneâjustávds
5.3. Fica Íessalvada a possibilidade de revisão do preço oÍeÍtado. denfo do princíÉio da teoriâ do equilÍbrio econômico-financeiro
do contÍato, contorme previsto no art. ô5 da Lei N" 8.66d93
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CúUSULA sExTA - Do PAGAMENTo E oRIGEM DOS RECURSoS
ô.1 - Os pagamento6 devidos à contratada seráo efetuados áravés de ordem bancária ou cÍédito eín mnta @nenle, no p'azo náo
superior a 30 (trinta) dias, aÉs a aprêsentaÉo da Notâ Fiscal devidamerÍe atestâda.
6.2 - Em havendo alguma pendência impediüva do pagemento, o prazo ffuirá a partir de sua regulaÍização por pãrte da coÍ ratâda.
6.3 - As notas fiscais/faturas que apíesentarem incoÍreçÕes seráo devolvidas à Contratada e seu vencimento oconeíá aÉs a data
de sua apresentaÇáo válida.
6.4- A Empresa licitarte vencedora do presente ceÍtame fica obrigada a eínitir Nota Fi3cel Eletónica, para pagamento do objeto
desta licjtaçáo. sendo eflvaada juntamente com todas as provas de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal. beín como para com o FGTS e Justiçâ do Trabalho.
6.5- Constatando-se a situaçáo de irregularidadê da contratada, será proüdenciada sua notificaÉo, por escdto, paÍa que, no prazo
de 5 (cinco) dias üeis, regulârize sue situâÉo ou, no mesmo pÍazo, apÍesente sua defesa. O prazo podeÍá ser píoÍrogado uma
vez, por iguâl períOdo, a cÍitério da contratante.
6.6- PeÍsistindo a iÍregulaídade. a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisáo contratuâl nos aúos do processo
administrativo conespondente, âssegurada à contratada a ampla defesa.
6.7- A8 despesas decorÍêntes da execução dos serviços contratedos, corrêrão à conta d€ recuÍsG constantês de dotaçõ€3
consignâda3 no Orçamento ilunicipal para o ereÍcÍclo coneÍtê, a sab€r.

ORGIEO: 03 - 

-

UNIDADE:
AçÃo: 

-CúU§ULA SETIMA . DIREIToS E oBRIGAçÔES DAS PARTES CoNTRATANÍES
7,í .DA CONTRATADA:
7.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto desta licitaÉo de acordo a necessidade da CONTRATANTE.
7.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigaçóes e coÍnproínissos contraldos com
teÍceiros, paÍa a execuÉo deste Contrato, beín mmo, pelos encargos trabalhistâs, previdenciários, fiscais, securitários, @merciais
e oúros fins, a eles náo se vinoiando a CONTRATANTE a qualqueÍ título, nem mesmo ao de solidariedade.
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteiÍa responsabilidade pelos danos ou prejuÍzos causados à CONTRATANTE ou a terceros,
decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impeÍicia ou imprudência, na e)(ecuÉo do objeto deste Contráo. diretamente, por seus
prepostos e/ou eínpíegados, nâo exduindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento fêito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos.
7.1.4 - - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execuÉo do fornecimento objeto deste Contrato.
7.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atêndêr âs necessidades do objeto conüdo no Editâ|. que é
parte integrante deste Contrato.
7.1.6 - Reconhecer os direitos da administraÉo, ín caso de rescisáo administrativa prôúista no futigo 77 da Lei 8.66ô/93;
7.'1.7 - A CONTRATADA obriga-se a manteí, duíante toda execuÉo do contrato, eÍn compatibilidâde com as obrigaçóes por eles
âssumidas todas as condiçôes de habilitaÉo e qualificaÉo e)dgada na LicitaÉo.
7.1.8 - A CONTRATADA Íicârá obrigada a aceitar, nas mesmas condições contatuais, acíéscimos ou supÍessóes que se Íizerem
no objeto. de até 25% (vinte e cirlco poÍ cento) do valoí inicial atualizado do contrato, nâ foíma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.

7.2 - DA CONTRATANTE:
7.2.1 - Pag conÍorme estabelecido na Cláusula QuâÍta, as obrigaçôes financeiras deconentes do presentê Contrato, na
integralidade dos seus têrmos;
7.2.2 - Af'scEiliza?áo do fomecimento seíá por pessoal designâdo pêla CONTRATANTE.
7.2.3 - Podêrá â fiscalizaÉo ordenar a suspensáo total ou parcial dos seÍviços, caso náo sejam atendidas, dêntro de 36 (tinta e
seis) horas, as redama@es que fizeÍ, seÍn píquízo de outras sançóes quê possam se ãdicar a CONTRATADA

CúUSULA oITAvA - PENAIJDADE
8.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lêi n'8.6@93, a licitarte vencedora ficárá sujeita, no caso de atraso injuslifcâdo,
assim mnsiderado pela Administração, inexedÇáo parcial ou inexecuÉo total da obrigaçáo, s€Ín prejuizo das responsabilidades
ciül e cÍiminal, assegurada a préüa e ampla defesa, âs seguintes penalidades:
| - Advertênda sernpre que foÍeín constatadas infraçôes levês.
ll - Mutta, na forma prsriste no instrumento @nvocatório ou no contrato;
lll - suspensáo temporária de participaçáo em licitaÉo e impedimento de contratar coÍn a Administração, por prazo náo supeíior a
2 (dois) anos;
lV - DedareÉo de inidoneidade para licitar ou confaar coÍn a Administração Pública enquanto perdurareín os motivos
determinãntes da puniÇão ou até que seja promovida a reabiliteç5o pêrânte a própria aúoridade que aplicou a penalidade, quê será

Página í8 de 25



^
l ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avênida José Sampaio, 08 CêntÍo - Bahia CEP - 46990-000
CNPJ í3.922.554/0001-98 - Telêfar: (0u75) 33:i92150 , 2í28

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO . N', 02612022

concedida sempre que o mntratado ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes e após deconido o prâzo da sançáo
aplic€da.
8.2. As sançÕes previstas nos incisos l, lll e lV deste artigo poderáo ser aplicadas.iuntamente coín a do inciso ll, Íacultadâ a defesa
préüa do interessado, no respedivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
8.3. lnexecuÉo contráual, inclusúe por atraso injustificado na ê(ecuÉo do confato, sujdtará o contratado à multa de mora, que
será graduada de acoÍdo co{n a grâüdade da infraçáo, obedecidos os seguintes limites mâimos:
| - 10% (dez por cento) sobÍe o valor do contreto, em caso de recusa do adjudicatário em assinâr o @ntrato, dentro de '10 (dez) dias
corridos, contados da data de sua convocâÉo;
ll - 0,3% (tÍês décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia dê atraso, sohre o valor da parte do foínecimênto náo realizado;
lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizâdo, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
8.4. A Administraçáo se reseÍva ao dirdto de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condiçôes estipuladas no contrato ou ainda, quando foÍ o caso. cobrada judicialmente.
8.5. As multas previstas neste item nâo têm carâer coÍnpensatóÍio e o seu pagamento náo eximirá o Contratado da responsabilidade
por peÍdas e danos decorrentes das infrações comdidas.
8.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanÇôes, seíáo assegurados à lidtante vencedorâ o contÍaditório e a empia ddesa

cúusuLA NoNA - DA tNExEcuçÃo E DA REsctsÃo
9.1 - A CONTRATANTE poderá rêscindir, unilateralmênte, este Contrato, independenle de interpelaÉo judicial ou adrajudic.ial,
sempíe que ocorrer por parte dâ CONTRATAOA:
9.'1.1 - O nào cumprimento, ou cumprimento inegulâr, de cláusulas contratuais, especifcaçÕes ou prazos;
9.1.2 - A lentidão do seu oJmpÍimeflto, levando â CONIRATANTE a comprovÍll a impossibilidade da entrega dos produtG
adquiridos, nos prazos e condiçÕes estipulados;
9.1.3 - O atraso injustiÍicado no início da entrega;
9.1.4 - A paralisaÉo da entrega dos prodúos, sem justa causa e prévia comunicaÉo à CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontÍalaÉo total ou parcial do objeto deste contrato, a associaÉo da CONTRATADA com outreín, a cessâo ou
transferêncja, total ou parcial, b€ín como a tusâo, cisão ou incorporação s€ín a préviâ aúorizaÉo por escrito da CONTRATANTE;
9.'1.6 - O desatendimento pda CONTRATADA das deteÍminaçÕes regulares da FiscalizaÉo da CONTRATANTE, beín como dos
seus superiores;
9.1.7 - O coÍnetimento Íeiterado de Íattas na e,\ecuçào dos seÍviços, anotadas na forma do parágrafo pÍimdro do artigo 67 da Lei
númêro 866ry93 de 21106/93;
9.'í.8 - A decÍetaÉo de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA'
9.1.8.í - No caso de concordata é íâcultado á CONÍRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA assumindo ou náo o
controle das atiüdades que.iulgaÍ necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a peÍmitiÍ a condusáo da entega dos produtos s€ín
prejuÍzo à Administração;
9.1.9 - A dissoluÇáo da CONTRATADA;
9.í.10 - A âlteÍaÉo social ou a modificaçáo da finalidade ou dâ estrutura da CONTRATADA, que prejudique a ôxeoJÉo do contrato;
9.1.1'l - Oconendo a rescisáo nos teÍmos do iteÍn adma cjtado, ac€rrêtará para a CONÍRATADA, as conseqúências @ntidas no
artigo 80 da Lei N" E66d93 de 2íl0d93, sem prejuízo de oúras sanções previstas na citsda Lei.
9.2 - A rêscisão contratual poderá tembérn o@neÍ das seguintes foímas:
9.2.1 - Oeterminada poÍ eto unilateÍal e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 9.1.1 a 9.1.'lo, ou
outros contidos na Lei No. 866d93 de 21l0d93;
9.2.2 - AÍnigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência paÍa a CONTRATANTE;
9.2.2.1 - A rescisáo amigável ou edminisfaüva deveÍá ser precedida de autoíizaÉo escrita e fundamentada da autoridade
competente da CONTRATANTE;
9.2.2.2 - Quando a rescisâo ocorrer, seín culpa da CONTRATADA, será ressarcido ã este os prejuizos regulaÍmente comprovados
quê houver sofrido, tendo direito a:
a) DevoluÉo da gârantia 'se houve[
b) Pagamentos deüdos pela execução do contÍdo até a datâ da rescisãol
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislaÉo ern ügor.

cúusuLA DEcTMA - coNDtçôEs cERAts
10.1 - Seíáo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatóíios, planos estatlsticos e quaisquer outros doormentos
elaborados pela CONTRATADA, reíerente ao obieto execúado por ela;
10.2 - A CONTRATANTE reseÍva-se o direito de suspendeí temporariamente a exeoJçáo deste Confato, quando necessário por
conveniência dos seMços ou da AdministrâÉo, respeitados os limites legâis e os dlreitos assegurados à CONTRATADA
10.3 - lntegram o prêsente Confáo, independentemente dê transcÍiÉo, o Edital e seus Ang(os e a Proposta de Preços da
CONTRATADA:
í0.4 - Não SeÍá permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de foma parcial ou, ainda, sub-rogar e6te Contrato;
10.5 - Este contÍato é regido pela Lei no. 8.66ry93, â fim de dirimir alguma dwida eín casos omissos.

cláusuLA DEctita PR|MÊtRA - oA FtscAltzAçÃo Do coNTRATo:
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1í.1 Este contrato será fiscalizado pelo seúdor Rodrigo Meira Andrade, inscrito no CPF de n.o 035.303.545-97, portador da
Matricula de n.o 57'1, para exerceÍ âs atribuiçóes de Gestor de Contratos Adminislrativos do Podêr Execlrtivo Municipal, c4nforme
Decreto Municipal de no 172, de 26 de agosto de 2021, pubiicado €Ín 26 de âgosto de 2021 no Diário OÍicial do Municítio
í 1.2. A presênça dâ Íiscalização nào atenua, neÍn elide as responsabilidades da CONTRATADA.

CúUSULA DÉCIüA SEGUNDA - DA PUBUCAçÃo
12.1. O presente Contrato será publicâdo sob forma de extrato eín Diário Ofcial do Municipro, no pralzo de 10 (dez) dias a paÍtir da
data de sua assinâtura.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORO
13.1 - As partes §gnáárias dêste Contrato elegem o Foro da Comarca de Souto Soares, do Estado da Bahia, com renúncia expÍessa
a qualquêr oúro, por mais priülegiado que seja. E poí estarem juías e contráadas, assinam o presente Contrato, ern 02 (duas)
vjas de igual teor e único eÍeito, na presença das testernunhas abaixo

Souto Soares Ba. de de 2022

CONTRATANTE

Testemunhâs

2

RG NÕ RG N"
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tvodatidâde de LicitaÉo - PREGÃo ELETRÔNlco

ANEXO IV. iIODELO DE DECLARAçÃO DE PROTEçÂO ÂO TRABAL}O DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, eín dendimento ao quanto píevisto no inciso )0«lll do aÍt. f dâ ConstituiÉo Federal, para os
fins do disposto Lei 8.666/93, que náo eÍnpregâmos menor de '18 anos eÍn tr.abalho notumo, perigoso ou insalubre,

( ) neín menor de 16 anos.

( ) neín menoÍ de 16 anos, salvo na @ndição de aprendiz a partir de 14 anos.

de de 2022.

RAZÁO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade dê Ucitaçáo - PREGÂO ÊLETRÔMCO Númêro 026/2022

ANEXO V - MODELO OE DECLÂRAçÃO DE PLEI{O CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXGÊNCIAS OE
HABILITAÇÃO.

Declaramos sob as penas da lei, especialmeÍlte em face do quanto disposto na Lei Fedeíal n. 8.66d93 e Lei n. 10,520/@, o pleno
conhecimento e atendimento às eÍgêndas de habilitaÇâo, cientes das sanções fadiveis de serem aplicadas.

de de 2022.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidadê de Licitaçâo - PREGÃo ELErRÔMCO NúmeÍo 02612022

ANEXO VI . MODELO DE DECLARÂÇÃO DE MICRO EMPRESA E EIIIPRESA DE PEQUENO PORTE

Em cumprimenlo ao lnstrumenlo Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da paÍte final do inciso Vll do artigo 4"
da Lei Federal no 1O.52O1O2, termos conhecimento de todas as informaçôês e das condições para o cumprimerto das obíigaÇões
objeto da licitaÉo, e ainda:

Para os fins do tratamento difeÍenciado e favorecido de que cogita a Lei Compleínêntar n" 12306, alteÍada pela Lei CoÍnpleÍnentar
no 147, de 07 de Agosto de 2014, dedaramos:

( ) Que nào possuímos a mndiçáo de micÍo€ínpresa, neín a de empresa de pequeno porte.

( ) Oue estamos enquadrados , na data designada para o início da sessáo pública , nâ condição de micro€ÍnpresÍr e que não estamos
incursos nas vedações a que se repoÍta § 40 do art . 3P da Ld CompleÍnenlar n' 12906.

( ) Oue estamos enquadrados , na dâta designada para o inÍcio da sêssão pública , nâ condiçáo de pequeno porte e que não estamos
incursos nas vedâçÕes â que se Íeporta § 40 do art . 3o da Ld Compleínentar no 12?06.

( ) para os efeitos do § 10 do art. 43 da Lei complementar no 123106, alteradâ pela Lei CompleÍnentar 14712014, havet ÍâliÉo na
compíovaçáo da nossa regularidade fiscal e trabalhista, a qria regulaÍizaÉo procedeÍemos no píazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial conespondêrá ao momerto da dedâraÉo do vencedoÍ do ceÍtame, pÍorrogáveis por igual período, a critério da
Administraçáo Pública , cientes de que a náo-regularizaÇão da documentagáo , no pÍazo pÍevisto implicaÍá decadênciâ do direito à
contrataÉo, seín prejuizo das sançÕes previstas na Lel Federal 8.66d93, especialmente a definida no arL 86 .

NOME DO RÊPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINAÍURA
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Modatidade de Licitaçáo - PREGÃo ELETRÔMCO NúmeÍo 02612022

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAçÂO DE ELABORAçÃO INDEPENDENTE OE PROPOSÍA

(lÍrentificação completa do reprBeÍtante da licitante), como rcpíêgêntante devidamente constituído dê (ldênliÍicâção
completa da licitante) doravante dênoíninado (Licttânte) pâra fins de paÍticipação no cêrteme licitatório acima identifcado,
declaro, sob es penas da lei, eín êspêcial o ârt. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentâda pâÍa pârticipar desta listaÉo foidaborada de maneira independente por mim e o conteudo da píopctâ
não tJi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, disojtido ou recebido de qualquer oúro participarie potencial ou
de Íato desta licitaÉo, por qualqueí meio ou por qualqueí pessoa;

2. a intenÉo de apresentar a proposta daborada para participâr dêstâ licitaÉo náo Íoi infoÍmada, dis(rjtida ou recebida de
qualquer oúÍo participante potencial ou de Íato desta licitação, poÍ qualqueÍ mdo ou poÍ quãlquer pessoa;

3. que não tentd, por qualquer mdo ou por qualqueí pessoa, inlluir na decisáo de qualquêr outÍo participante potencial ou de
fato desta licitâÉo quarÍo a participar ou não dela,

4. que o conteudo da pÍoposta apíesentada para participar desta licitaçào náo será. no tcdo ou eín paÍte, direta ou indirdamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitâçáo antes da adjudicação doobjeto:
5. que o conteúdo da proposta epíesentada paÍa participar desta licitaçáo não Íoi, no todo ou eín paíte, dirêta ou indirdamíte,
informado, dsqrtido ou recebido de qualquer integraÍte do órgáo licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou pleíramente cierÍe do teor e da extensáo desta dedaÍaÉo e que detenho pleno6 podêres e informaçóes paÍa frmá-
la.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modatidade de Licitaçáo - PREGÃo ELETRÔNICO NúmeÍo 026120»

ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos, sob pena de Lêi, que â emprêsa (razáo social) inscrita no
CNPJ se compromete a entregar os pÍodúos, nas quanüdade e qualidade solicitâdas no
MUNICIPIO DE SOUTO SOARES, nos locais determinados, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úeis após o recebimento da
Ordern dê Fomecimento emiúda.

de de 2022

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO OE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Razão Social: Cristiano Lima Bastos Pereira - ME
CNPJ : 07.533. 564/0001-39 I NSC. Estadual : 067.072.67 4

À

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

istri ora
rel. (7a) 99973-7549 E-mail: cristianolima29@hotmail.com
Rua Gerci Aureliano de Figueredo ne 32 Centro lrecê - Bahia

DA

PREGÃo
ELETRÔNIco

N.02612022

OBJETO: PÍegão Eletrônico para: aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carÍo cuba, coletor para lixo,
conjunto de lixêiras seletivas com 4 (quatro) cestos delixo para suprir as nêcessidades da prefeitura, fundo municipais ê seus
departamentos conforme descriçóes constantes no Anexo I -Termo de ReÍerência deste Edital.

DADOS DA EMPRESA

RAzÃo SoclAL: Cristiano Lima Bastos Pereira - ME

CNPJ: 07.533.59/0001 -39 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067.0'12.67 4
ENDEREÇO: Rua Gerci Aureliano de Figueredo no 32 Cêntro lrecê - Bahia

99973-7549 FAXTELEFONE(74 EMAIL:
)OS: 60 r

AGENCIA:3655BANCO:BRADESCO CONTA:2903-3

LOTE í

Conjunto 50
LAR

PLASTICOS
coNJ. c/ 04
PAP - LAR -

50 1

Rs 867,24 Rs 43.362,001

CON'UNTO DE I"IXEIRAS SEIETIVAS @M 4 UT{IDADES

CADA (tlpo bo.a de lobo), nas cores arul, amarelo, verde e
vermêlho, produzido em polipropileno de alta resistência e

fixado em estrutura metálica. Capacidade mínima de solitros

.com
VALIDADE DA PF(OPOSIA DE PttT

IIEM DEscRrçÃo ílxglÍas) UND QUAN
Í.

MARCA MODELO vAL uNÍrÁRn vAtoR ToÍAt-



Razão Social: Cristiano Líma Bastos Pereira - ME

CNPJ: 07.533.564/0001-39 INSC. Estadual: 067 .072.674

i iclora
Tel. (74) 9997 3-7 549 E-mail: cristianolima29@hotmail.com
Rua Gerci Aureliano de Figueredo ne 32 Centro lrecê - Bahia

brSitr) t

2

CARRINHO DE LIMPEZÂ ESTRUTURAEM POLIURETANO

RÍclDO, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois

fixos e dois Biratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte
integrado para colocação de forma aberta desãco plástico lixo de

no mÍnimo 90 litros, com tampa, encalxe para no mÍnimo duas
vassouras, cesto intêgrado para colocação de produtos de
limpeua, supone pa.a liro, suporte para balde d'a8ua de no
mínlmo l0litros para limpeza leve, no mÍnimo 02 prateleiras para

mãteriais divemos, barrã ou manopla para impulsão e
diÍecionamênto do carro, dimensões aproximadas 110 cm de
comprimento,, 55cm de laí8ura e 100cm de altura. Acompanham
o carrinhor 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com
espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja;01 hâste
ameÍicana;01 É coletora;01 mop pó 60 cm;01 placa de "piso
molhado"; 01 refil para mop úmido 3208;Garantia de 12 meses.

Unidade 20 ROMHER CARRO
FUNCIONAL RS 1.188,60 RS 23.772,00

3

LIXEIRAQUADRADA HOSPITAI.AR COM PEDAL 15 LTCOR
(BRANCOI Capacidade de 15 litros, em plástlco Super
resistente, contendo o nome do íabricante, data de
fabricação e prazo deValidade

Unidade 10

LAR
PTASTICOS

LAR 151 C/
PEDAL RS 88,80 R5 888,00

4

UXETRAqUADRAOA HOSPTTATAR«)M PEDAT 20 tT COR

(BRA COI Capacldade de 20 litro6, em plastico Super
resistêntê, contendo o nome do fabricante, data de
fabricação ê prâzo de validade.

Unidadê 30
OU TRIUN,I Rs 10439 R5 3.131,70

5

UXEIAA QUADRADA HOSPITAI.AR @M PEOAL 20 LT «'R
(C|Í{ZA) Capacidade de 20 litros, em plástico Super
resistênte, contendo o nome do fab.icante, data de
fabricação e prazo de validade.

Unidade 30
OU LX4200

Rs 104,68 RS 3.140,4,0



Razão Social: Cristiano Lima Bastos Pereira - ME
CNPJ : 07.533.564/0001-39 INSC. Estadual : 067.072.61 4

tS icJora

Íel. 174199973-7 549 E-mail: cristianolima2g@hot ma il.com
Rue Gerci Aureliano de Figueredo ne 32 Centro lrecê - Bahia

ritr) i t)

6

TIXEIRÂ QUADRADA HOSPITAI.AR COM PEDAL 4I'I-T COR
(BRANCOI Capacidade de 40litros, em plástico Superresistente,
contendo o nome dofabricante, dâta de
Íãbricâção e prazo de Validade

LJnidâdê 30
PLÁSNEW

LIXEIR-A
BRANCO
C/ PEDAL Rs 113,68 Rs 3.410,40

7

LIXEIRA QUADTAOA HOSPITATAR «)M PEDAL 60 I.T COR
(BRANCO) Capacidade de 60litros, em plástico Superresistente,
contendo o nome do fabÍicante, data de
Íabrl ão e prazo deValidade

Unidade zo
BRALIMPIA TAMPA E

PEDAL Às 773,N Rs 3.468,00

8

LIXEIRA QUADRADA HOSPITAI.AR COM PEDAL 1(x, [T COR
(ERANCO) Capacidade de 100 litros, em plástico Superresiste
contendo o nome dofabricante, data de
fabri e praro de validadê.

Unidade 20

LAR
PLASTICOS

LAR íOOL C/
PEDAL R5 281,69 Rs s.673,80

9

LtxEtRA PúsÍtcA coM TAMpa E pEDAt - capacidade de
100 litros, em plástico resistente, contendo o nome do
fabricante date de fâbri e razo de validade. Unidade 25

LAR
PLASTICOS

LAR lOOL C/
PEDAL RS 285,00 RS '7.725,OO

10

LtxÊtRA púsncA coMTAMPA E PEDAL, capacidade de
20 litros,em plástico rêsistente, contendo o nomedo
fabricante, dàta de fabricação e razo devalidade Unidade 25

JAGUAR
20LCt

TAMPA E
PEDAL RS 98,s3 RS 2.463,25

11

LlxElRA PúSflCA COM TAMPA E PEDAI - Cãpacidade de
50 litros, em plástico resistente, contehdo o nome do
fabricante, data de fabricãÇão e prazo de vâlidade. Unidade 25

LAR
PLASTICOS

LAR sOL C/
PEDAL Rs 132,79 R5 3,319,75

12
CARRO GrBA HOSPíTALAR- epacidade para 600litros UBL
com estrutura e comtampa. Unidade 4

LAR

PLASTICOS

CARRO

CUBA LAR

6001
RS 1.39s,00 Rs s.s8o,oo

13
COI{TAINER HOSPITAIAR - Capacidade para 1.200 litroscom
rodas e tampa bi-partida Unidade

LAR

PLASTICOS

CONTAINER

LAR 12001 C/
TAMPA BI-

PARTIDA

Rs 1.s05,85 Rs 3.011,70



SIt) tr i icJc»ra

Razão Social: CÍistiano Lima Bastos PeÍeira - ME
CNPJ : 07.533.564/0001-39 I NSC. Estadual : 067.072.67 4

Tel. (7 41 9997 3-7549 E-ma il: cristianolima2g@hotm ail,com
Rua Gerci Aureliano de Figueredo ne 32 Centro lrecê - Bahia

ruÉ* €*
SOUTO SOARES - BA, 25 de SETEMBRO de 2022

Razão Sociall Cristiano Lima Bastos Pereira - ME CNpJ:07.S33.564/0001-39
Crístiano Lima Bastos pereira CpF: 92940510S63

07.533.3641000Í-3s
c§l§Ttâllo UNA 8Â§Tos

t4
COLEÍOR PARA LIXO - Capacidadde pãra 2,lO litros comÍodas
ê tampa (branca) Unidade

LAR
PLASTICOS

COLETOR LAR
24OL S/ PEDAL RS 1o9,oo R$ 654,00

VALOT TOTAL DO LOTE (CENTO E NOVE MIL REAIS} R$ 109.000,00

6
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Razão Social: Cristiano Lima Bastos PeÍeira - ME

CNPJ : 07.533.564/0001-39 INSC. Estâdual: 06'l'O12'67 4

Tel. (74) 99973-7549 E-mail: cristianolima2g@hotmail'com

Rue Gerci Aureliano de Figueredo ne 32 Centro lrecê - Bahia

À

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

1

o:
txolelorcoro baCU paêcaed m1ihn ocarn pezaerixei[a/contêinixeiÍasdeicoEletrôn aquisiçâoão pataETBJo Preg SE SuniciU sndofu m patdaesada nêcêssidS píefeitutaSÍa Uxodêlicestos pn4 uâtro pacomasÍas seletived txe quntocon, d steeferêR nctadeTermontesnstacoconforme descriçÕesntosedepeÍtam

PREGÃO
ÉLETRÔNICO

N.026/2022

lA!: CÍistiano Lima Bastos
674ESTADUAL: 067.01INNPJ .533

lÍecê - BahiaAureliano doEN Rua igueredo no 32
I mMF7E

LOTÉ í

RS 72,270,00Ês 1.445,40coNJ. c/ 0.4

PAP - LAR -
50 1

LAR
PLASTICOS5CConjunto

coÍ{ruMro DE UXEIRAS §ElEnvAs coM 4 Ut{loAoES

cÀoA (tlpo boce d€ lobo), nas cores azul, amarelo' verde e

vermelho, prodtizldo em polipÍopileno de álta resistênciô c

flxado em estrutura metálica. Capacidade minima de solit'o§'

*/"-

I

I

Edital.no Anexo I

ITIM
IT.

rurooeto I vA[. uNlrÁeo ] var-on rorar
ouarJ I MARCA



istri clora

Razão Social: Cristiano Llma Ba§tos Perelra ' ME

cNPl : 07.533.564/0001-39 INSC. Estadual : 067 .ol2'67 4

LIXEIRA QUADRÀOA HOSPÍÍALAR COM PEDAL 20 TÍ COR

(8RÂNCO, Capacldade de 20 litÍo5, em plastico Supeí

resistente, contendo o nome do Íabricante, data de

fabrica dê vâlidade.

úrrm eunomoa sosPlrÂLAn coM Pgoal 20 LT COR

(Cl zAl GFcidade de 20 li$os, em plástlco Super

Íeslstente, contendo o nome do fabricante, data de

razo de validade

Tel. (74) 99973-7549 E-mail: cristianolimâ29@hotmail coF

Rua Gerci Aureliano de Figueredo ne 32 Centro lrecê - Bahia

Rs s.214,10

e

Rs 39.600,00R§ 1..980,00
CARRO

FUNCIONALROMHER7AUoidade

CARRINI{O OE UMPEZÂ ESTRUTUiA EM POLIURETÀNO

RÍGlDo, 04 (quatÍo) rodirios dê no minimo 04 polegadas (dois

fixos e dols 8irôtóÍios), sendo dois com sistema de freio. suportê

int€grado paÍã colocôção de foÍma abeíta desaco pláttico lixo de

no mínimo 90 litro§, com tampa, êÍraixê para no mínimo duas

va§souía!, ce§to integrádo parâ colocação de pÍodutos de

limpera, supo.tê para lixo, suporte paÍâ bâlde dagua de no

mínimo 1o litÍos pata limpeza leve, no mÍnimo02 pÍateleiras para

matêriais dive6o5, barra ou manopla pa'â impulsão e

diÍecionamento do carro, dimensões aprorimadat 110 cm de

compíim€nto,, 55çm de larSuÍa e loocm de altur' Acompanham

o carrlnho: 01 balde d'á8ua de no mÍoimo 25 litíos, com

espremedor âcopladoi divisão de á8ua limpr e suja;01 haste

americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm;01 placa de "piso

molhado'; O1 reÍilpaía mop Úmido 3208;Garantia de 12 meses'

2

Rs 1.480,00RS 148,00

LAR 15L C/
PEDAL

I.AR
PLASTICOS10Unidade

LIXEIRA QUADRADA HOSPITAI.ÂR COM PCDAL 15 LT

IBRAi{CO} Câpacidade de 15 litros, em plástico 5uper

resistente, contendo o nome do fàbíicante, dâta dê

coR

e zo de Vâlidadefâ
3

f,s 5.234.40Rs t74,48
TRIUM

30
OU

unidade
4

R5 174,48
LX4200OU

30Unidade

á_^é.--

I

5

I

I
I



Razão Social: Cristiãno Limâ Bastos Pereira - ME

CNPJ: 07.533.564/0001-39 lNSc. Estadual: 067 '0L2 674

t r i iclora

Tel. (74) 99973-7549 E-mail: r ist a m 29 il.co

Rua Gerci Aurêliano de Figueredo ne 32 Centro lrecê - Bahia

R$ 189,48

Si

RS s.684,40

LIXEIRA
BRANCO
C/ PEDAL

PLA§NEW
30Unidade6

UXEIRA QUADRADA HOSPIÍATAR COM PEDAI 4{'I'Í COR

(ãRANCOI Capacidade de 40 litros, em plá§tico Supe'resiste

contendo o nome do fabricante, data de

e razo de Validadela

Rs s.780,00Rs 289,00

TAMPA E
PEDALBRALIMPIA

20U nidade

LIXEIRAQUADRADA HOSPIIAI'AR COM PEDAL 60

(8n^flcol Capacidade de 60 li$ot em pláttico supêrreslstente

contendo o nome do fabrlcânte, data de

LT COR

íabri.a e Íaro devalidade
7

Âs 9.900,00Rs 49s,oo

LAR ,IOOL CI
PEDAL

LAR
PLASTICOS20Unidade

R$ 11.875,00Rs 475,00
LAR 1OOL C/

PEDAL
LAR

PLASTICOS25Unid.de

I,IXEIRA QUADRADA HOSPIÍAI"AR

(BRAÍ{co) capacldade de 100 litÍos, em plástico SupeÍres

contendo o nome do fabricante, data d€

LtxEtRA PúsTlca coM TAMPA E PEDAT ' capa(idade

1OO lltros, em plástico resitlente, cont€ndo o nome do

COM PIDAL lOO TT COR

íâbricâ ra:o de vâlidôde.
de

fabrica data de fabri e zo de validade.9

R$ 4.105,50

20LCt
TAMPA E

PEDAL
JAGUAR

25
10

uxEtiA PLÁsTlca coM TAMPÂ t PEDAL ' capacidade de

20 litros, em plástiço resl§teste, contendo o ngme do

fabrlcante, datâ de fãbri e Íaao de Validade

5.st3,25RS

RS 154.22

Rs 22r,33
LAR sOL C/

PEDAL
LAR

PLASTICOS25

Unidâde

Unidade

uxEliA PúsncA coM ÍAMPA t PEDAL ' Capacidad€ de

50 litíos, em plástlco resi§tentê, conteodo o nome do

e razo de validade.ÍabÍicente, data de fab11

R$ 37.200,00Rs 9.300,00LAR

PI.ASTICOS
4UnidâdecARio cUBA HoSPÍTALAÊ câpacidãde para 600litros UBL

com estrutuía e com tampa.12

RSRs 10.039,00

CARRO

CUBA LAR

6001

CONTÀINER

r-AR 12001 C/
ÍAMPA 8I"

PARÍIDA

LAR

PLASTTCOS
2LJnidade

CONTAINER HOSPIÍALAR - Câpacidade para 1200 litíoscom

rodas e tampa bipânida13

ê-: ê-:*

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I
I

I
I

20.078,00 
I

I



(ind«r Qui r lirl !l()i stri ,tt

Razão Social: Cristiano Lima Bastos Pereira - ME

cN PJ : 07.533.564/0001-39 INSC. Estadual: 067 .o12.67 4

istri dcrra

Tel. (74) 99973-7549 E-mail: cristianolima29 (a hotmai l.com

Rua Gerci Aureliano de Figueredo ns 32 Centro lrecê - Bahia

4.374,00RSRs 729,00
COLETOR LAR
24OL S/ PEDAL6

LAR
PLASTICOS

COIEÍOR PARA l"lXO " Capãcidadde para 240 litros com.odas

e tampa (branca)
-t4

228.348,95
VALOT TOTAL DO LOTE ( duzentos e üntê e oito mil , trezentos € quârênta e oito r€ai§ ê noventa e cinco centavos)

Unidadê

?.r'L<.2-

SOUTo SOARES - BA, 20 de SETEMBRO de2022

Razão Social: Cristiano Lima Eastos Pereira - ME CNPJ:07'533'564/0001-39
Cristlano Lima Bastos Pereira CPF: 92940510553

07.533.564/000í -39
c R rs ,áÊtfEl{x{IlA sTo s

é; a:*"
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Pmtlcôlo À<oulvamenlo: 050900145 Nô Â.quavamênto: 966280E{
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EMPRESÁRIO
caso : CoMUNIGAÇÂO NO ANO DA CONSTÍTU|ÇÃO

. juntamentê com e con6titulção
Sltuação: MICROEIi PRESA

COMUNICAçAO OE ENQUADRAMENTO

llmo. Senhoí Prêsidente da Junta Comercial O0 E5ÍAO0 DA 8AH I A

(-,) C R i 5 TI ANO L IIVIA ÊA OS PFR' IRA estabelecido
n RUA 8E8 AR 5A A cofloDo - cENTRO - SOUTO 50 ARES -BA
CíP. 469 O-OOt)
declara, para os fins do ad. 5o da Lei n§ 9.841/99, que:
a) se enquadra na satuação de microeÍnprêsa;
b) o valor da rBc€ita bruta anual cra emprêsa, no presênte exercício, não êxoede,É o limite

Íixado no inciso I do art. 2c da Lei ns 9.841/99, observado o disposto no s 1q do mesrno
artigo;

c) não se enquacrra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no erl 3e da mesma
Lei-

SOUT RE9 8A 06 dE JULHO de 2oo5

assinatura
nomê do empresáío CÊIsTIANO LiPlÂ 8ASTO5 PEREIRA
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CNPJ 07.J31.5ó4rüx) I -39
CERTIFICO O RÊCISÍRO EM I r,{12020
PRolrrcolo ARQUÍVAI{ENTO e79575,}r DE I l/0312020 DATA

20.í56026t

TERI!íO D1] AUTENTICAÇÀO

\ollL DÁ EtlI'&[sÀ CRISTIÀNO LIMA BÀST(}S PEREIRÂ

PNOTOCOLO 2íIí560róE " I l/0J,/2&20

^1()
00r - ÂLTER^ÇÂO

l:\'u!t i, 0rl - AI"TÉRACAO Dl: DAD()S (ÊXCITO tioirtE l:]nPÀrJÂRiÀL]

l\Íal Rtz

NIRE :9 t Í11506201

I

\'-

-í=- 
zaZ- ,< 

". ttazt>

TIANA RECILA M G DE ÂRÂÚJO

Socroiárie-Ger.l

Junta Comêrçial do Eitâdo da Bahta firnno2o
C€Íla,ico o RÉgislro 8ob o tf 07957144 an 11n3tú20
Prctocolo 2H560268 d€ í rnBr2020
No.ns da êínpíBsâ CRIST,/ANO LIMÂ BASÍG§ PEREIRA NIRE 201 0350ô203
Esle docuÍndlb pod€ §6í voíifoado em htlp://rsgin-iuceb-k.gov,MÁUTENTTCACAOITOC[n EMÍOgAUIENÍtCáCÀOáspx
Ctl3n €h 10505671a502226
Esta cófia tol alt€ndcsda dbllalnefllo e ss6inada dn 11fr3r'2020
por Tianâ Rôgila M G ale Arâúh - S6caêúria-Goral
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTACOMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

cERTTDÃo ESPEcÍFtcÂ DtclrAL

CeÍtificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comêrcial e

são vigentes na data de sua exPedição.

SALVADOR - BA. 6 de Setembro de 2021

z-oD- u ê. dt eà.d*

TIANA REGILA M G DE ARAUJO

páginâ:1/1

214023073

1?rínti
TUCEB

ilr ilililillllllllllllllilllll I I lll

A AUTENÍtCtDADE DESSE DOCUMENTO pODE SER VERIFICADA EM http://reginiuceb.ba.gov.br/autenticácáodocumentoJaulenlicãcâo.aspx

CoNTROLE: s2B271o939BOO cpF SOLICTTANTE: oo9.798.ooffiO NIRE: 29103506203 ÊMlTlOAt 0610912021PROTOCOLO: 218023073

Nomê Empresarial: CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRÂ

Natureza Jurídica: EMPRESÁRlo

NIRE
29103506203

CNPJ
07.533.5&/0001-39

INFoRMAIV.IOS OUE NÃO CONSTA ARQUIVADO REGISTRO DE BLOQUEIO ADI\.4INISTRATIVO DA EMPRESA

cRtsIANo L|MA BASTos PEREIRA, ATÉ A PRÉSENTE DATA.

Data DescriÉo

080 29103506203 19t07t2005 t tNscRrÇÃo

342 96628084 'tsto7 t2005 / ENOUAD RAMENTO DE MICROEI\,IPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO

904 97589604 CANCELAMENTO -ART. 60, LEI 8.934/94

002 97790865 REATTVAÇÃo - ART.6o LEI 8.934/94

o02 97790865 1'10912018 , ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EI\,,IPRESARIAL)

111O3t2020 . ALTERACAO DÉ DADOS (EXCETO NOi,'IE EMPRESARIAL)

lz2to$t2o16
| 11/09/2018

ooz letsstut

I Nún*,o



&
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÂO SIMPLIFTCADA DIGÍTAL

CêÍtiflcamos que as lnlormâçô€s abaho constam dos docuhentos arqulvados n.sta Juntâ Comarclsl o sâo vigantas ía data da sua .xPodlçáo.

pá€ina:1D

224967576

'UCEB

iltillilüililillill|ruIil

Nome Emp.esaíial: CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO
lnk o dâ atiüdade

06t0712005

Arquivamento do ato
Constituitivo

15tO7t200507

CNPJ

564/0001-s9

NIRE(sêde)

29103506203

End€reÇo:

RUA GERCIAURELIANO OE FIGUEIREOO, 32, CENÍRO, IRECÊ, BA- CEP:449OOOOO

DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁOUINAS, APARELHOS Ê EQUIPAMENTOS PARA USO ODONÍGMÉDICGHOSPIÍALAR; PARÍES

É ieçÀs, corrrÉncro vAREJtsTADE MóvEts. coMÊRcro vAREJrsrA oE PRoDUTos FARMAcÊurco§, sEM MANIPULAçÃo

óe ióar,iures, couÉRcto vAREJtsrA DE cosMÉrcos, pRoDUTos DE pERFUMARIA E DE HlclÉNE PESsoAL,coMÉRclo

IO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
LIMPEzA E cONSER\r'AÇÁO DOMICILIAR,

os, coMcoM IO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANIT

vaREJrsrÀ DE ARÍteos MÉDtcos E oRToPÉDlc

Mictoemprêsâ

R$ 60.000,00

SESSENTA MIL REAIS

Sem Status
REGISTRO ATIVOData

11n3t2020

Número

97957r44

oo2 - ALÍERAÇÃo
021 . ALTERACAO DE DAOOS (EXCEÍO NOME EMPRESARIAL)Evento;

NIRE: XXXXXX

Endêroçor )«XXXX
CNPJ: X»«XX

Nome do Empr€sáno: CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA

ldentidad€: 0819297496 CPF: 92940510563

Estado civil: solteiro imê de bens: não informado

A AUTENTICTDADE DESSE DOCUMENÍO poDE SER VERIFICADA EM htlp/reginjucêb.ba.gov.bdáutenticâcaodocumentoJaÚtenticácao.espx

CONTRoLE: 9077it80173591 CpF SOLIC|TANÍE: OO9.798.OOffiO NIRE: 29103506203 EMITIOA: í41092022 PROTOCOLOT 221967576

EMPRESA

ÔBJEÍO SOCTAL

PORTECAPITAL SOCIAL



& GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARh OE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTACOMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGÍÍAL

Certifcamos que as lníormãções abalxo consttm dos documaÍ os arquivados neste Junta Comerclal g sâo yigontaa ns data d€ aua expedlçâo,

SALVADOR - BA, 14 de Setembro de 2022

TIANA REGITÂ M G DE ARÂÚJO

pági.a:2n
224967576

,lUCEB

il|l

Nome EmpresaÍial: CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA

NaturezaJurídica: E[TPRESARtO

NIRE(s€dê)

29'103506203

CNPJ

07.533.564/0001-39

Arquivamênto dô alo
Constituitivo

19t07DOO'

lnicio da atiüdade

0610712005

EndsreÇo:

RUA GERCI AURELIANO DE FIGUEIREDO. 32, CENTRO, IRECÊ, BA- CEP: 449OOOOO

A AUÍENTICIDAOE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA €M hto://rêginjuceb.ba.gov.brlautenücâcâôd@umenlovautenticeceo.aspx
CONTROLE: 907748017359'l CPF SOLICITANÍE: 009.798.00ffi0 NIRE: 29103506203 EMITIDA: '141092022 PROÍOCOLO: 224967576

EMPRESA

:-A: q-qrro- .r- é- át - c.-.4e^



*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERo D€ INSCRIÇÂo
07.533.5&U000,1 -39
[IAÍRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÂO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

19/07/2005

CRISNANO UIIA BÂSTOS PEREIRA

LO DO ESÍABELÉC]MENIO (NOI,IE OE ÊANÍASI,{)

L S DISTRIBUIDORÁ

E

,ú7.89{{5. Comércio varêjlsta d6 prodúioi sâneante3 domissen;tá.ios

E

46.,!í-34Í - ComéÍcio abcadbta de medlcamentos e droges de lrso huÍnano
46./494{8 - Comérclo atâcadlsla de produlos de higlênê, tlmpeze e con3êrvâçáo domicillat
46.6,4-8.00 - Comércio atecádlsla dê máquinas, aparêlhos o êqulpâmentoa para uso odonto-.r&lco+olpitelar; pâites ê
peçâs
,(7.5{-7{1 . Gomércio vaÍBjiata are móveis
47.71-7{, . ComéÍclo ver6jlata da prodúto3 taímacêuttcoÊ, sem menlpubção dc lólmuh6
47.72-fi0 - ComóÍcio ve.ejiala dc c.smálico6, paodúto6 d. peíumerl. 6 dê hlglero p€Bsoal
,17.73-3{0 - ComéÍcio v!Íejiltà do artlgos módioo! e oÉopádico!

E OESCÀIÇ4O DA NAT1JREZÂ

2í3é - EmpresáÍio (lndlvidu.l)

R GERCI AURELTÂNO DE FIGUEIREDO
NÚMERO

32

4/r.900400 CENÍRO IRECE

ENDEREÇO ELET

cRlsTtaNoL|MA29@HOT A|L.COM C,4) 9973-75,19

oÂTA OA §ÍUâçlO CáDÀSiÍRÀt-
í9/07/2005

MOnVO DE S|ÍUAçÃO CÀ)ÀSÍRAL

ME

BA

ENTE

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27l07n022 às í6:00;28 (data e hoÍa dê Brasflie). Página: 111

ÍELEFONE



ProfeituÍa Municipal de lrecê
SECRETARI,A TUNICIPAL DA FAZENDA
pRAÇATEorôNro MARouEs DouRADo FrLHo, 01 cAsA
cENTRo-tREcÊ-BA cEP:44900{oo
CNPJ: 13.715.E91/0001{4

Nome/Razão Social:

Nome Fantasia:

lnscÍiÉo Municipal:

Endereço:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Númarci 002102'/2022.E

CRISTIANO LIT'A BASTOS PEREIRA

L S DISTRIBUIDORA

000.0í2.704/001{13 CPF/CNPJ: 07.533.564/000í€9

RUA GERCI AURELIANO DE FIGUEIREDO, 32

CENTRO IRECÊ . BA

RESSALVADO O DIRETTO DA FAZENOA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS OUEVIEREMASER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÂo CoNSTAM DÉBIToS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO,

Observação:

Estâ certidáo foi emiüda em 0311012022 com base no Código Tributário Municipal

Certidão válida até: 02;/1212022

Esta certidão abrange somente a lnscrição Municipal acima identiÍicada.

Código de controle desta certidão: 66000076910000000í 2rI1060002102202210033

E

Certidão emitida eletronicamente via intemet. A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à veÍificação de sua
autenticidade na lntemet, no endereço eletrônico:
hths://irece.saatri.com.br, Econômico - Certidão Nêgaüva - Verifi car Autenticidade

I

EI

L'

rÉ-r

E

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

lmpÍesso 6m 07/10/2022 às'14:41 i48



071101202214131 Consulta Regularidad€ do Empregador

lmprimir

CâIHA
.ÁIXé :'Õt.]'II"] :]A FÉCERÀL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.s33.s64looo1-39
RAZãO SOCiAITR,ISÍIANO LIMA BASTOS PEREIRA ME

Endereço: RUA BERNABE GASPAR 584 COMODO / CENTRO / SOUTO SOARES / BA /
46990-000

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

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

Validade:25109 /2022 a 24/10/2022

CeÉificação úmero: 2022092501063788658484

Informação obtida em 07 /LO/2022 14:30:57

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

httss://consulta-cí.caixâ.gov.br/consultacrf/pagosy'consultaEmprggadorJsÍ 111



§#:l#i§"""*lfffií,4*13"*3,ni,rl,

CERÍDÂO NEGAÍIVA DE DÉBIÍOS REI.ÂTIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAS E À DÍVIDA

ATIVA DA UNIÃO

Nomã: CRISTIANO LIMA BASToS PEREIRA

CNPJ: 07.533.564J0001€9

Ressalvado o direito dB a Fszênda Nacional cobtar.6 inscÍôveÍ quaisquer dÍvidas de

;,;il;Íú"ã"d"'yr.p-r:1"Í;íi5;'i*n*,t**mf ,5:'."*:#ft :fr t]}Êli$;
:'""#::líJJtr"',TxT;[:iilÊüi',;ijFffi?à; ôiJJá Ár'" da união (DAU) 

'lunto 

à

Éi*tãão,i"'e 
"t"l 

da Fazenda Nac'ional (PGFN)'

Esta c€rddão é válida para o ostabel6olmento matriz ê.8ua6 flllais e no caso da ents Íedoretfuo' psra

todos os óroãos e tunaos puuticoJã1""áãiirrüça" or.ta a.6la vlncÜlados. ReÍere'ee à eltuagáo do

suisito oasstvo no âmbtto da nrjà'ãii;ôiNãàuànge^tnctustvE as contribulgõss 6odei§ provl§tas

nas atÍneas'a'a'd'do parásraro in;;i;;' 1í ã; wino g'ztz'aezt daJulho de í991'

A aceltação dosta cêrtldáo o8tá condlclonâdâ à veriícação ds 8ue autonticldad€ na lntomot' no6

!"'oãããJ ;nútim.sov. br' ou <http r//www' psÍn'sov'bÊ'

:ffiH"fl 'ffi :#Tnrl;ffiJrE?.Hi"m'.?JIff"TB/PGFNno1'751'dê2t10fm14'
Vállda ató 06,02/2023'
dàü. ã ;"-ú"6 da cerüdáo: íteo'F7oc'2Ec5'8Dec
àiãiãr"*ã** 

"u 
emonda lnvalidará e8üô documonio'



GOYEfu\O DO ESTÁDO DÀBÀSIÁ

SECRETARIA DÁ FAZENDÀ

Emissão: 29 108/2022 16:55

Certidão Especial de Débitos Tributários
@ositiva com efeito de Negativa)

(Emitlda para os ofcllo3 doa arts, 1'13 e í14 da Lol 3.956 do í'l dê darômbro de 198í . Código
Tributárlo do Estado da Bahla)

CeÍtidão No: 2022401 O447

RAz,Ào socrÂ-

CRISTIÀ\O LIMÂ BÁ§TO§ PER§TRÂ

tNscÀrçÀo Esr DuÂL

067.012.674

Ct'IPJ

07.533.564/0001.39

Fica certlf,cado quê constam, até a presontê dsta, as soguintes pendânclas de reeponsabilidade do ontibuints acima
identiflc€do, relatlvas aos tributos adminlstrados por ssts Secrâtaíia, cuja exlglbllldade oncontra-se suspênsa, ompresisndo à

prêsentê c€Éidão Positivs o sfsiio dô Nêgetiva:

Processo(r) Àdmlnbtrativo(r) Fbcrl(h): ICM§

910003.157A19-2 - InicisUPARA JULGAMEIiTO

910003.1574/19-5 - InicialfARA JULGAMBNTO

910003.157í19-E - IniciaUPARÁ JULGAMENTo

910003.118/19-0 - InicirvPARÀ J{TLGAMENTO

9t0003.1580/19-5 - úriciaVPARÂ JULGAMENTO

910W5.5265119-2 - IniciaVPARÂ JULGAMENTO

910003.1573119-9 - IniciaUPARÂ JULOÁMENTO

910003.1575/19-1 - IuiciaUP.{RA JULGAME§TO

91W03.15771194 - Itrioisl/P R^ JULCAMENTO

910003.1579/19-7 - InicislfÂRÂ JULGÀMBNTO

910003.1581/19-1 - IaioiaVPARÀ JLILGÂMENTO

Esb certidão êngloba os débltos rêÍerÊnta8 a todos os ostabelBcimênlcs do conEibulnl§, lndusivo os Inscrltos na Dfulds

Ativa, dô competêncls da Procuradoria Gsral do Estrado, ressalvado o dirslt! da Fazanda Pública do Egtado da Bahla
cobrar qualsquer outros débitos quê vlêÍem a §or apurados.

Emiüda em 29rc8n022, conÍorme Portaria no 918199, sendo vállda por 60 dles, contâdos a parür da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORI,ÀS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERÉçO htlp:/uíww§eÍa.b..gov.br

Válidâ com a aprssanteFo Goniunt; do caÍtão oÍiglnal de lnsoÍlçáo no CPF ou no CNPJ da

SscJâtsria ds Rscsita Fodêrâl dê Mini§tóíio ds Fâzândâ.



PreÍêituÍa Municipal de lrecô
SECRETARIA MUNICIPAL OÂ FAZENDA
pRAÇATEorôNto MARoUES DouRADo F|LHo,01 CASA

cENTRo - tREcÊ - gA cEP:44900{oo
CNPJ: 13.7í5.891/0001{4

Nome/Razão Social:

Nome Fantasia:

lnscrição Municipal:

Endereço:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 00143012022,E

CRISTIANO LIiIA BASTOS PEREIRA

L S DISTRIBUIOORA

000.012.704/001 -03 CPF/CNPJ: 07.533.564/0001-39

RUA GERCI AURELIANO DE FIGUEIREDO, 32

CENTRO IRECÊ - BA

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAT COBRAR QUAISQUER DÉBITOS oUEVIEREMASER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO.

Estâ certidão foi emitida em 2510712022 com basê no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 2310912022

Esta certidão abrange somente a lnscrição Municipal acima identiÍicada.

Código de controle desta certidão: 1600007437ô600000í 277í 060001430202207259

;
I

Atenção: Qualquer rasura ou êmenda invalidará este documento

lmpresso êm 14/09/2022 às 17:02133

Observação:

Certidão emitida eletronicamente via intemet. A aceitação dêsta certidão está condicionada à verifcagão de sua
autenticidade na lnlemet, no endereço eletrônico:
https://irecê.saatri.mm.br, Econômico - Certidão Negativa - VeriÍicar Autenticidade



lnT primir

GÂIxA
CÀ}XA ÊCÕNÔMlCÀ FEDÊRÂL

Certificado de Regularidade do
FGTS. CRF

Inscrição: 07.533.s64looo1-39
RAZãO SOCiAI: CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA ME

Enderêço: RUA EERNABE GASPAR 58A CoMODO / CEI'ITRO / SOUTO SOARES / BA /
46990-000

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

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

Vâfidadê:06/09/2022 a 05/ rO/2022

Certifi cação Número: 202209060 1381748L5A7 29

Informação obtida em t4lO9/2O22 16152:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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_ JÍJS:IÇÀ LO :RÀ3À!i:C

CERTIDÀO NEGATTYÀ DE DÉAITOS IBJABAI..EISTÀS

Nome: CRISTIÂNO TIMÀ BÀS?OS PEREIRÀ (MÂTRIZ E TILTÀIS)
CNPJ: 07.533.564/0001-39
Certldão n" : 20316695/2022
Expediçãc: 28/06/2022, às 15:25:25
Validade: 25/tZl2A22 - 180 (cento e olten+.a) dlas, contados da data
de sua expediÇão.

Celtlfica-se gue CRIgtrÀxO Í,It4À BÁgros PEREfBf, (!í f,RIz E ÍMltIS),
inscrlto (ê) no CNP(I sob o no 0?.533.56{/0001-39, §Ão coxgtrÀ como

inadj.mplente no Banco Nacional dê Devedoles TrabaLhistaa'
Certidão emitlda com base nos art§. 642'\ e 883-A da Con§o1idação
das Leis do Trâbalho, acrescentados pelas Leis ns.' LZ '440/201L e
13.467/20!7, e no }rto OL/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022'
os dados ccnstântes desta certidão são de respons abil idade dos

Tribunais do Trabaiho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a enlPresa em relação
a todos os seus eEtabelecimentos, agências ou filiais'
À aceitação desta certidáo condiciona-se à veriflcaçâo de sua
autenticidade no Portal do Trlbunal Superlo! do Trabalbo na

rnternet (httpI / /www. tst. jus 'br) '
Celt j.dão emitida gratuitamente .

r§roBulçÃo IlilPoRTâ!flrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das Pessoas naturaj"s e jurldicas
inadimplentes Perante a .Iustiça do Trabalho quanto às obrigaÇões
estabel,ecidas en sentença condenatória transltadâ em julgado ou em

ecordo§judiciaistlabalhistas,inclusivenoconcernenteaos
recolhimentos previdenciários, a honotários' a custas' a

emo}umentosouarecolhimêntosdêterninadosem].ei;oudecorrentes
de execuÇão d.e acorcios firmados Perante o Minlstélio ?úblico do

Trabalho,ComissáodeconciliaÇãoPrévlaoudemalstÍtulosque,Por
disposição legâ1, colttiver forÇâ executlva'

:::1d:s é.-i;:;ia:i: ai. 1:; ! s t-. j::9 . b.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃo ESTADUAL
coNcoRDATA, FALÊNctA, RecueenaçÃo JUDtctAL E ExTRAJUDtctAL - t o GRAU

cERTtDÃo No: 00014367

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada pela internet no site do
Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.brl#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de Íeitos cíveis do
Estado da Bahia, anteriores à data de 14/09/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome
da parte abaixo indicada:

Razão Social: CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA
CNPJ: 07.533. 564/ 0001 -39
Endereço: RUA GERCI AURELIANO DE FIGUEIREDq 32

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que
versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro público, Varas de Acidentes de
Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-
mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de {ados de instituição pública
ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNpJ. Os
dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n' 11 .971 , de 06/07 /2009 e com o §1 "
do art. 8' da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva
quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em
tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa psudicada
pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solícítar
a retiÍicação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvadoç quarta-feira, 14 de setembro de 2022

,l



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

?



FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA
ffiffi#

DIARIO DETALHADO

N'de Ordem 1

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de DIARIO
DETALHADO n' 1, referente ao período compreendido entre O'|10112021 a 3111212021 e oblidas
através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do
estabelecimento abaixo identiÍicado:

Nome: CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA

Endereço: RUA GERCI AURELIANO DE FIGUEIREDO, 32

Baino: CENTRO

C.E.P.: 44900000

Cidade.: IRECÊ / BA

Registrada na JUCEB sob n" 29103506203 e arquivado em igl\7lZO1O.
lnscriÉo Estadual n' ISENTO e C.N.P.J. n" 07533564000139

IRECÊ/BA, I de Janeiro de 2021
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ROBERTA SORAIA ARAUJO DOS ANJOS
CONTADOR
C.P.F.:00248958577
R.G.:0983631743 SSP/BA
C.R.C.:04'1672

CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA
C.N.P.J.:07s335640001 39



Páginãr 00011
úme.o livror OO01Empresa: CRISTIANO LIllA BASTOS PEREIRA

CÍ{Pl: 07.533,51/00O1-39
Período: 01/01/2021 - 3tltzl2021
IrL§c.lunta comercial: No 29103506203 Data: 19/072005

ffiffiffi

BALÀÍ{çO pATRIMOÍ{IAI - EXERCICIO 2021

ATIVO
Código Classificação Descrição Saldo Atual
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2 1.1
3 t,Ll
4 t-l.to.t
51.1.10,100.1

ÀTIVO CIRCULÀÍ{ÍE
DTSPOIIIVEL
c lx^

CAIXA GERAf,

53 1,1.5
5,4 1,150.1

s5 1.r.50.100.1

ESÍOQUE
}{ERCIDORI S, PTOOUTOS E IRSUIfOS

I{ERCADORIÂS PAR-A REVENDA

117.L9,96D
ú,32,t0o
86.452,30D

50.697,66

t7.t59A6O
t7.ts9,46D
17.L59,46D

501 1.2
111 1.À3
116 1.2.30.2

117 1,2.10.200.1

ÂTwO Í{ÃO-CIRCULAt{ÍE
llaogtLlzloo
xóYErs E t ÍEÍrsilros

üóvErs E UTENsÍuOs

TOr[ ATWO

74.500,00D
62"000,00D
12,S00,00D

12.500,000

234.409,42p1

PASSIVO
Códi9o Classificâção Descrição Saldo Atual

L19 2
rso 2.1
342 2.1.1
154 2.r-1G3
155 2.1.10.300.1

P SSIVO
PASSM CIRCULTÍ{ÍE
oBRIG^çóES ÍRIBUT^Rr S
Il1potros E cor{TRrButçôEs 

^ 
RÊCoLEER

SIItIPI'ES NAC]ONAL A RECOLHER

TOTÁI PAS§IVO CIRCUUINIE

PTTRTXóÍiIO úQUIDO
c PÍÍ^t socr L
ctpIÍ^L susscRtTo

CÁPÍTA SOCIAI.

LUCROS OU PREJUiZOS ACUI{ULADOS
LUCROS OU PRE'UÍZOS ÂCUI.IULADOS

TUCROS ACUMULÂDOS

TOTAL PASSIVO

56,61&51C
49.t24,40C
1932+4C

7.294,11C

164 2.1.3
155 2.1,30.1
587 2.1.30.100.10

FOtÍ{ECf,DORES
FORNECEDORÊS

FORN€CEOORES

34316,15C
32.316,15
32.316,1sC

88.934-66C

217 Lt
2/trr 2,3.1
244 2,3.10.1
245 2.3.10.100.1

264 2.3.5
26s 2,3.50.t
266 2.3.50,100.1

É2

149

60.000,mC
60.000,00c
60.000,0oc
60.000,00c

49,3r1,76C
49.474,76C
89.874,76C

u:8 r09.42C
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EmprÊsar CR1§TIANO LIMA BASÍOS PEREIRÂ
CNPIr 07.533.51/OOO1-39
Petícd,ot OLl0Ll2021 - 3ULZ|202L
Insc.lunta Comercial: No 29103506203 Data: 19/0712005

Páglnar 0o012
Número liv.or 0001

r35.511-19)

í7.316.00)

71.425 30

t8-119_47

77.42s.30
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De.arlç.o

RECEITAS - VEÍ{DA DE ÍiIERCIOORIAS

VE{DA DE MERCÁDORIÁS

tiíFdtÍo§ so6RE vEI{DAs
(-) ÍitPLES 

'{ÂcIO 
AL

121.558.60

(7,294,111

12t 56450

Q.291,tt\

UV - CT'STOS DAS MERCÂDORIÀS VEiDIDÂS

o.JsTos DAs M€RCAOORIÀS vENotoÂS

DESPISAS OPERACI OI{ÀS

ENERGIÂ ÉTETR]Cq

ÁGUÁ E Êscoro

TELEFONE

ÀasISrEtfiA co,{rÂalL

DESPESâS OPERACIOITAIS

RESULÍADO OPE RÀCIO I{AL

RESIJITADO ANTES DO IR E CSt

LrrcRo LrQUrDo Do aERcÍcIo

(35.s13,19)

0.6m,m)
(696,00)

0.440,m)

(3.6d,,00)



Páglnar OOOI3
t{úmêro livro: OO01Emprêra: CRISÍIANO Uli{A BASTOS PEREIRA

CNPJ: 07.533.564/00O1-39
PerÍodo: 01/01/2021 - 311L212021
Insc. Junta Comerdal: N" 29103506203 Oatat 19/0712005

a ÁusE DE euAuFrcaçio EcoNô[rc -FTNA CETRÂ

ILC . ÍNDICE DE ÚOUIDEZ CORRENTE

AC > 1,0 R$ r47.r49,%
1,6546

rc R$ 88.934,66

IDG - iNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAI

rc+ÊtP<0,5 R$ 88.934,66
0,3724

ÂT RS 238.809,42
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çlCRCBA

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

0014

ffiffih
CO'{5E}IO fiEGICNÂI DE (OMIâAIIDÂD€

D 8t{

CONSELHO REGIONAL OE CONTABIL]DAOE OO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAçÃO PROF]SSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO OA BAHIA certiÍica
que o(a) proÍissional identificado(a) no presente documento encontra-se habililado
para o exêrcício da profissão contábil.

IDENTI DO REGISTRO
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Emissão: BAHIA, 28107 12022 as'1 4:50:53.
Válido até: 261 I 012022.
Código de Controle: 598412.

Para veriÍicar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

NOME................. : ROBERTA SORAIA ARAUJO DOS ANJOS
BA-041672tO-O
CONTADOR

*'.489.585-"CP

REGtSTRO.......... :

CATEGORIA........ :



ffiffi015

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulários contínuos 015 folhas

numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente

escrituradas, de 001 a 015 e que serviu de Livro Diário de número 02 na

forma do parágrafo 1" (primeiro), artigo 5" (quinto) do decreto Lei número

486/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela

empresa abaixo qualificada.

Declaramos sob as penas de responsabilidade, que foram escrituradas as

folhas de número 001 a 015 de acordo com instrução normativa n" 03 de

19/01.11986, baixada pelo Decreto Regional do Comércio que autoriza a

escrituração mercantil pelo Sistema de Processamento por computador.

No período de 01-01-2021 a37-L2-2021..

EMPRESA: CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA

ENDEREÇO: RUA GERCI AURELIANO DE FIGUEIREDO, Ne 32

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IRECÊ - BA CEP:44.900-OOO

CN PJ : 07. 533.5 64 /OOO1-39

óneÃo DE rNscRrçÃo: JUCEB - JUNTA coMERctA

N" 29103506203 EM 19 dejulho de 2005

lrecê - BA, 31 de Dezembro de 2021
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Cristia no Lima Bastos Pereira
CPF: 929.405.105-63

Sócio-Gerente

Roberta Soraia Ara újo dos Anjos
CPF: 002.489.585-77
CRC-BA: 04L672/O-O



FOLHA: 17

TERMO DE ENCERRAMENTO 'ffi#

DIARIO DETALHADO

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e serviu de DIARIO
DETALHADO n' 1, referente à movimentação contábil do período compreendido enlre 0110112021
a 3111212021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operaçõês
próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA

Endereço: RUA GERCI AURELIANO DE FIGUEIREDO, 32

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 44900000

Cidade.: IRECÊ / BA

Registrada na JUCEB sob n' 29í03506203 e arquivado em 1910712005.
Inscrição Estadual n" ISENTO e C.N.P.J. n" 07533564000139

IRECÊ/BA, 31 de Dezembro de 202't
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ROBERTA SORAIA ARAUJO DOS ANJOS
CONTADOR
C.P.F.:00248958577
R.G.:0983631743 SSP/BA
C.R.C.:041672

CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA
C.N.P.J.:075335640001 39

N'de Ordem 'l



AB ARTES GRAFICAS LTDA
Srrvrços §nirrcos . ForxlllÂs gântMEoE

Aotsryos.s^rous t Biü{oEs Eu 6tnar
TEL.: (74) 3641.4466 / 9984.9,A0

CNPJ: 05.§58.88t1O001.30 . lN§C. EST.59.78§.í87 . lnsc.llun.5.4.000!113
Av. Adolío Moitinho, Í14 - CentÍo - Cep 11.900{@ (Pça. do Feíào) kocsBA. E-mail: aítgÍaí.b@hotmail.cqn

DFECLARA ÇAO DE CAPACIDA TECNICA

A EMPRESA ARTGRAF -AB ARTES GRÁFICA LTDA, Declara para os deivllos ffns que a empresa
L.S DISTRIBUIDORÂ - CRISTIANO LlllA BASTOS PÉRE|RA - IÚE Ct{pJ: 07.s33.564/0o01-39, 

'

Resedente na Rua GerciAurêliano ds Figueiredo, 32 - Gentro - CEP 44.90G.000 - lracê-BA.
Fomeccu com prêstoza ê qualidade de atendimento os seguintes prcdutos:

' Material de Llmpeza em geral
' Lixeiras,
" Desca rtáve ls
'Embalagens

Atestamos guê todos os produtos Íomecidos foi de amrdo com o pedido solicitado. O
fomecimento foi satisfatódo, cumprindo com lodas as necessidades exigidas.. Cornprovamos e
aprovâmos a capacldade têcnica de sêus colaboradores,

lrecê-BA,.oídãã(psto de 2022

Artgraf .lglRmonÁrnminuur

AB G F
CNPJ: 05.558.880/0001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
AOMINISTRADOR

C.I{.PJ. 055§tJE0l0Ol-$ ' l,Bc En: 50.785187

Rúa Leuío 6!rrú10.28 ' Í.1.: l?11 30{t 4'166

CsDtío .CEP {1 900400 ' lrcca'BÂ'
A

PÂPELARjÀ SERV. IERoX. ÍÁI t EilCÀ0ERxÂÇÁo



FORTALEZA CONSTRUTORÂ E SERVIçOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 01.155.78210001-09 INSCRIÇAO ESTAOUAL: 044.488.552 ME
END.: AVENIDA DOIS DE JULHO. 200. CENTRO. SOUTO SOARES,
BAHIÁ. CEP.: 46990-000 TEL.:075 9 9198-2061
E-MÂl L: construtoraÍortalezass02@gm ail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI inscrita no CNPJ:
No 01. í 55.7820001-09, atesta para os devidos Íins que a empresa CRISTIANO LIMA BASTOS
PEREIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o No 07-533.564/0001-39, estabelecida na Rua Geraci
Aureliano de Figueiredo no 32, Centro, lrece/BA, nos forneceu com preíeza e qualidade os
pÍodutos, conforme descriminação abaixo.

5 Con unto de Lixeiras Seletivas
15 Lixeira Plástica Com Tampa e Pedal: 1001t, 501t, 20lt

Declaramos ainda que a empresa qualificada acima, cumpriu na íntegÍa o íomecimento, não
existindo em nossos regislros, Íatos que desabone sua condula e responsabilidadê coÍt as
obrigações assumidas.

te2o22 ffiffi-*{L
e,-'E-r d íi'.',." <.-- ü.,r

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVTÇOS DE ENGENHARTA EtRELt
CNPJ N. 01 .155.782000109

CAIOUE ALVES SALES



LVARA
Fr§cALrzAçÃo Do FUNCTOI{AM ElrlTO

2822

E§TAIIO ITA BAIIIÀ
PRSFEITI;IL{ ilTINICIPAL DE IRECÊ

o

I

NOMÉ;

CGÂr

FANTÀ§IA:

ENDEREÇO:

CRI§TIANO LIMA BASTOS PEREIRA

000.012.7041001.03 CilPJTCPF: (I/.533.54&O001-39

L S DISTRIBUIDORA

RUAGERCI AURELIANODE FIGUEIREDO32 CENTRO - IRECÊ-BA

CNÀE PRI}'ICIPÂL:

Áaad,ot CoÍnirclo rt êldiütâ do midlcamsntot o drogâ, d. uao humaao

DEil lti CNAE

4&í9{}8 Com€rclo atacâdiste de pÍodutor dê hígiêre, llmpê:r o conrorvaGao üomlciliãÍ
il58rl800 Ccracrcio âtâcdlrtr ds .n quinar, eparclhoe c cquip.íttclrtoü pare u3o
odonto-Ínêdco-hoaçÍtalar
473ü01 Corn Í6ia y.reibta dê Ílovel3
4Z't 70'l Conlarcio yeí€jista de píoduto3 tarnÉceudcos, seír manipulaceo do foÍmulas
{772â00 Camercio yaÍor}3tâ da çosmcticoa, PÍodtxo3 d6 pcúmaria o do ,}tgüaíta pôseoal
4773300 Comerclo varêjista ds artigos modlcos ê ortopedicoe

Sujeita a vigilância Sanitárla: NÁO

Data & lrccÍição no CrdastÍo $unlcipal: 27lO4lNX
HoÍarlo dê Funclon rnônto: Dãs: 00:00 & tr:00
Emi§§âo: %lo7t&22 Valld.ds; 31112Í2AA

'$anter em lügar visivel

!



L43412022
,

Em: lrecê - Bahia

Conforme Processo Net 397 I 2022

Data de Emissão: O3lOgl2A22

LS DISTRIBUIDORA

ALVARA SANITARIO
A Divisoo de Vigilôncio Sonilório, de ocordo com o legisloçóo

vigenle concede o licenço de Funcionomento à(o).

Sob a responsabilidade de: Cristiano Lima Bastos Pereira

De Propriedade da Firma: Cristiano Lima Bastos Pereira - ME

CNPJ: 07.533.s64l0001-39

Ramo de Atividade: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Sito à: Rua Gerci Aureliano de Figueiredo ns 32 Bairro; Centro

Cadastro Junto a VISA Ne: 1491

Vencímento do alvará: O3lO8l2O23

Coordenodor ilôncio Sonitório Sec
Danie, Cunha AÍaúio

T

Secretaria de
Saúde
Coordenação de Vigilância Sanitária

,

'do'com Alvoró dô on<> onfàrior
O Licencío*rento do: eslobelecimenlos sujeilos o Íiscolizoção

pelo Vigilôncio Ssnítório seró reolizodo onuolmenle.

I§GALffiGL



R.zão so.ial: crislhío U'lr, Bsst6 Prreir. - ME

CNPJ: 07.533.5ô4/0001-39 INSC, E§adual: 067.0í2.674
Íel. (74) 999797549 E-mail: cqs,liêFrli{êlei:ãbllEÊl!-çq!
Rue GeÍci AurêlÉno de Figueredo no 32 Ccntto lÍrcê - Bahia

Nú,fiFro 026f2022

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DEPROTEÇÂOAO TRABALHO DO MÊNOR

Dedaramos, sob aô pênâs da lei, em atendimenlo ao quanto ptevbto no inciso XXXlll do aí. 70 da
Constituiçáo Federal, para os Íins do disposto Lei 8.866/93, que nfu eínpregsmos menor de '18 anos
em lrabalho nolumo. perigoso ou insalubÍê,

( ) nem menor de 16 anos.

( ) nem mênor de '16 ânos, sãlvo na condição de âprendiz, a partíÍ dê 14 anos.

21 de SETEMBRO de 2Q72

CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA

CNPJ n." 07.533.56lU0001-39
CPF:9?9.405.105-63

07.533.564/0001_39
ÇRBná§RoELill§lAsTos

Modalidade de Lic açâo - PREGÃO ELÉTRÔNEO



Razão so€ial. círtlmo Limr Brslot Plr.lÍr - ú!
oNPJ: 07.533.5ô4/0@1-39 ll\ÀSC. Esradual: 067.0í2.674

Tel. (74) 9997&7í9 E.Inâil: ã1ítlâ!Ê!útã2âAhi].!!sl.coí!l
Ruã Gerci AuÍeliano dê Figuoredo no 32 Ccntro líêd - Bâhiâ

NúmeÍo 026/2022

ÀirExo v
DECLARAçÃO DE PLENO CONHECIIilENTO E ATENDITÚENTO ÀS EXIGÊilCNS DE

HABILITAÇÃO.

Declaramos sob as penas dâ lei, especialmente em fee do quanto dísposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10"520/02, o plenoconhecimento e âêndimênto às exigências de habilitação,
cienles dâs sanções Íactíveis de sereín aplicadas.

21 de SETEMBRA deZA22

CRI§TIANO IIMA BÂSTO§ PEREIRA

CNPJ n.o 07.533.56410001-39
CPF:929.405.105"63

07.533.5640001-39
CRISTIAI{O UiIA BASTO§

PERÉlRA"filE

Modâlidade d" LicitaÉo - PREGÂo ELEÍRÔNlco
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Modelidadâ dê Licíaçâo - PREGÃo ELEÍRÔNlco Númsro 02ô/2022

ANEXO VI

DECLARÂÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESÀ DE PEQUET{O PORTE

Em cuínpÍimento ao lnslrumento ConvocatóÍio acima identifEado, dedâramos para os Íins da
paÍte Íinal do inciso Vll do artigo 40 da Lei Fderal no 10.520102, teÍmos conhecimento de lodas
as informaçó€s e das condiçóes para o c mprimerno dgs obrigaçõês objeto da licitação, e ainda:

Para os ftns do lratamento diíerenciado e favorecido de gue qita a Lei Complementar no í23106,

altêradâ pela Lei Complementãrn" 147 , de 07 de Agosto de 2014, declaramos:

( ) Que náo possuímos a condiçáo de micíoampresa. nem a de empresa de pequeno poÍte.

Q$ Que estamos eaquadrados , na data designada para o inícic da sessâo publica , na condkpo de
microempresa e quê nâo eslemos incursos nss vedaçôes I que se reporta § 40 do aÍt . 3o da Lei
Complementar no 123/06.

( ) Que estamos enquadrados , nâ data designada pâÍâ o início da sessão publica , na condiçáo de
pequeno porte e que náo estamos incursos nas ved4óes a que se repoúa § 40 do art . 30 da Lei
Cômplemênlâr no 1 23106.

(i para os efeitos do § ío do art. 43 da Lei complementâr no 123/06, alterâda pela Lei

Complementâr 14712014, hãver ÍestÍiçâo na cornprovaçâo da nossa regularidade §scal ê
trabalhista, a cuja regularizaçâo procederemos no prazo dê 5 (cinco) dias uteis. cujo termo inicial

corresponderá m momento da declaraçáo do vencedor do cêrtame, prorrogáveis por igual
periodo, a critério da Administraçáo Pública , cientes de que a náo-regulaÍizaçáo da documentsção

, no prazo previsto implicará decadência do dheito à contlâaçáo, sem prejuízo das sanÉes
pÍevistas na Lei F6deral 8.666/93, êspecielmente a deÍinida no art. 86 .

21 deSETEMBROde2022

CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA
CNPJ n.o 07.533.56410001-33

CPF:929.405.10S63

C7.533.§6zt/000i-39
cR§nÉI&l#fr3Jsros
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ANEXO VII

BEcLÂRÀÇÃo oE ELÀBoRAÇÃO INDEPENDET{TE DE PROPOSTA

CRISTIANO LIMÀ BASTO§ PEREIRÀ, braslleiro, casado, RG no 8tg297rxgô e CPF no 929,405.10§-
63, íesidento edomiciliado na-Rua Geíci Aureliano da Figueiedo, n" 32, Centro, lrêcê-BA, como
reprêsêntante devidamente consütütdo t e CRlSIlAllO UMA BAST0S PEREIRA (t.S.
0|§TRIBUID0RA) devidâmênts inscritâ no CNPJ sob o n" 07,§13.5ô1/000{-39, com sua sede à Rua Gerci
Aureliano de Figueirodo, n'32, Centro, lrêcô-BA doravante denominado (Licitantol para fins dê
pârticipaçâo no csÍtamo licitatório acimâ idc üffcãdo,declaro, sob as penas da lei,
em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I . a proposta apresentada para paÍticipar desta licitaçáo íol elaborada de mâneira
independente por mim e o conteúdo da píoposta não foi, no todo ou em pârte, direta ou
indiÍetamenle, inÍonnado, discutido ou recebido de qualquer outro pâÍticipânte potencial ou
de fato de§a lhitaÉo, por quaiquer meio ou por qualqueí pessoa,
2. a intençáo de apresentaÍ a proposla elaborada para paÍticipar desta licitaçáo nào
foi informada, discutida ou recebidâ de quahuet outío participante potencial ou de falo
desta licitaÉo. por qualque, meio ou por qualquer pessoã;
l. gue náo tentêi, por qualquet meio ou por quâlquer pessoa, infuir nâ decisáo de
qualquer outro participante potencial ou defalo destê licitaÉo quanto a participar ou náo
dela:
.1. que o coÍ{eúdo dâ prcposta apresentada para particípar dêsta licitaÉo náo será,
no todo ou em paÍte, direta ou indiretamente, comunicado ou discuüdo com qualquêí outro
paúicipante potencial ou de fato dêsta licÍlaçáo antes da adjudicaçáo doobjeto;
.5. que o conteúdo da proposts apresentada para participâr desta licitação náo Íoi, no
lodo ou em parte, direta ou indiÍetamente, informado. disculido ou recebido de qualquer
integrante do órgáo licitante antes da aberturs oficial das propostas; e
6. que sslou plenamente ciente do teoreda eíensáo desta declaração e que detenho
plenos poderes e informâçóes para Íirmá- la.

21 deSETEMBROde2a22

CRISTIANO IIMA SASTOS PEREIRA

CNPJ n." 07.533.56410001.39
CPF:929.405.10Í63

07.533,5ô4/0001.39

'RISTIAI{O 
UMÂ BASTOS

PEREIRA.!ú E
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Núm€ro 02612022

ANEXO VIII

TERiIO §E COi'PROMISSO

Declaramos, sob pena de Lei, que a empÍes€ CRISTIANO LIMA BAST0S PEREIRÂ,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.0 07 533.564/0001-39 se compomele a entregaÍ os produtos,
nas quantidadê e qualidade solicitadas no MUNICIPIO DE SOUTO SOARES, nos locais
determinados, no prazo máximo de até 20 (vinle) dias úteis após o recebimento da Ordem
de Fo.necimento êmíida.

21 de SETEMBRO de2022

CRISTIANO UMA MSTOS PEREIM
CNPJ n.o 07.533.5641000Í-39

cPF.929.405.'Í05-63

37.533.564/0001-39
cRlsllA[o L§A BASÍOS

PEREIRA.M€
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SOUTO SOARES - MUNICIPIO DE SOUTO SOARES -

(BA)

Licitação: (Ano:20221 MUNICIPIO DE SOUTO SOARES / No Processo: 03812022)

às 09:32:14 horas do dia 2310912022 no endereço AV JOSE SAMPAIO O8-PREDIO,

bairro CENTRO, da cidade de SOUTO SOARES - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

S(a). AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão No Processo:

03812022 - 2022102612022 que tem por objeto Constitui objeto desta Licitação a aquisição de

lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de
lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as necessidades da prefeitura,

fundo municipais e seus departamentos conforme descrições constantes no Anexo I Termo
de Referência deste Edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba, coletor
para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo.

Data-Horâ ProDosta

221 Og 12022 1 4 :4 1 :O7 :37 5 R$ 210.622.86

21logl2122 I 1:55:51 :848 HLMDESOUZA RS'188.714.86

20 109 12022 1 7 :?6:48'.67 I
2'l 10912022 1 5:37:56:368

23 I 09 12022 00.'23 :06 :226

22109 I 2022 08 :07:26 :203

MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM
GERAL LTOA R$ 216.251,86

R$ 210.275,76

R$ 210.275,76

NASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
EIRELI

MASTER MEDIC COMERCIO ATAC MATERIAIS HIGIEN

21 llgl2o22 20:56:56:1 29

23109 12022 08:31 :03:601

2210912022 1 7:04:34:386

22l1g 12022 1 8:08:38: 1 75 A. L. B. DE OLIVEIRA Rs 273.860.04

ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRETI

COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS
MEDICOS

R$ 210.275.76

R$ 245.000,00

R$ 210.191,00

2OlOgl2O22 'l í :19:49:567 YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI RS 221.009.68

221 Og 12022 20 :55 :24 :843 ALA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 210.275.76

2210912022 1 6:51 :48:926 MAIS SAUDE EOUIPAMENTOS LTDA R$ 210.275_76

22logl2o22 1 1 :34:54:035 CRISTIANO LII\,4A BASTOS PEREIRA RS 228.348.9s

2310912022 O8:1 'l :O7 :452 FRONT COMERCIAL LTDA RS 210.27s.76

23 l0g I 2022 07: 33:04:094 ARGOS LTDA RS 210.275.76

7
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22l1gl2i22 O1 :38:04:565 MED TECH EIRELI R$ 203.479.00

221 Og 12022 1 A'.1 2:4 1 :27 5

22 I og 12022 1 4:49 :42:7 27 RS 210.275.76

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - aquisiçáo de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba, coletor

para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo.

Deta-Hora

23log 12022 1 0:04:53:051 GTX MAOUINAS E EOUIPAI\4ENTOS EIRELI Rs 90.000.00

23logl2o22 I 0:04: 1 0:433 R$ 96.800.00

23logl2122 09:48: 1 4:1 1 3 CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA RS 109.000_00

231 09 12022 09:49 :59:934

23logl2o22 09:49:4í :041

MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM
GERAL LTDA

E I

R$ 121 .500,00

R$ 161 .900,00

R$ 162.000,00

RS 162.500.00

R$ 165.500,00

Rs í 27.077.00

23 I Og 12022 09 :50 :42 :830 R§ 12S.S9S.99

23 I Og 12022 09 :46 :27 :065

R$ 133.400.33

231 09 12022 09:36:57:954 F-8.C. COMERCIO E SERVICOS LTDA ME R$ 155.500.00

I

23 I 09 12022 09 :42.40 :'l 7 7

23 I 09 I ?022 09 :42.32:7 :,6

COMERCIO DE I\,4ATERIAIS DE CONSTRUCAO

R MEDIC COMERCIO ATAC MATERIAIS HIGIEN

2310912022 09:35:1 5:849

23logl2o22 1 0:01 :37:905

2

l\,4 RS 169.950.00

OI\,4 SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS

ECOS&M COMERCIO OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2310912022 09:39:07:203

R$ 209.999.99

Rs 210.100,00

R§ 2í 0_275.7621 l1gl2\22 I 5:37:56:368

22 I Og 12022 20 :55:24 :843 Rs 210.275.76

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pêlo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado plra contrataçáo, o Pregoeiro decidiu:

No dia 23109/2022, às 10i09i44 horas, no lote (1 ) - aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner,

carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4

(quatro) cestos de lixo. - a situaçáo do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001-multisalas-O7. No

1

I

7
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dia 231O912022, às I'1 :05:4'l horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23109/2022, às 11:.05l.41 horas, no lote (1) - aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner,

carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4

(quatro) cestos de lixo. - a situação do lote foi alterada pâra: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - AMAURY ALVES BATISÍA JUNIOR -

desclassificou o fornecedor: GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ElRELl. No dia

2310912022, às 15:48:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23109/2022, às 15:48:19 horas, no lote (1) - aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner,

carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4

(quatro) cestos de lixo. - a situação do lote foi alterada para: arrematado' O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR -

desclassificou o fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS ElREL|. No dia

29l\gt2122, às 11:14:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29109/2022, às 11:14,22 horas, no lote (1) - aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner,

carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4

(quatro) cestos de lixo. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da atteração foi o seguinte: Declaro que a empresa cRlsTlANo LIMA BASTOS PEREIRA é

a vencedora do Pregão Eletrônico no 02612022, haja vista que atendeu a todos os requisitos

editatícios. No dia 06/10/2022, às 11119:24 horas, a situação do lote foi Íinalizada.

No dia 06/10/2022, às 11:',19.24 horas, no lote (1) - aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner,

carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4

(quatro) cestos de lixo. - a situaçáo do lote foi alterada para: adjudicado. o motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto do Pregáo Eletrônico no 02612022 a empresa

cRlsTlANo LIMA BASTOS PEREIRA, para que produza os efeitos legais e jurídicos

pertinentes.

No dia 06/10/2022, às 11:19.24 horas, no lote (1) - aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner,

carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4

(quatro) cestos de lixo. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa cRlsTlANo LIMA BASTOS PEREIRA com o valor R$ 109.000,00.

No dia 23109/2022, às 11:05:41 horas, o Pregoeiro da licitação - AMAURY ALVES

BATISTA JUNIOR - dESCIASSif|COU O fOTNECEdOT - GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ElREL|, no lote (1) - aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba,

coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo. O motivo da

desclassiÍicação foi: A empresa GTX MAQUINAS E EEQUIPAMENTOS EIRELI cadastrou

proposta apenas p ue a planilha, contem 14 itens.

07t1012022

ara o item 1 da planilha, sendo q

Página 3 de 5



No dia 23/09/2022, às 15:48:18 horas, o Pregoeiro da licitação - AMAURY ALVES

BATISTA JUNIOR - desclassificou o fornecedor - LIFE CLEAN COMERCIO

EQUIPAMENTOS ElREL|, no lote (1)- aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de

limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de

lixo. O motivo da desclassificaçáo foi: Tendo em vista que após analise da proposta de

preço da empresa LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI' decido pela

desclassificaçáo da referida empresa haja vista o descumprimento de exigência editalicia

conforme abaixo: 1) Descumpriu o estabelecido no ltem 7.2 do Edital, ou seja apresentou a

proposta de preço conforme anexo ll do Edital sem a identiÍicação da empresa e sem a

assinatura do seu representante legal.

No dia 05/10/2022, às 15j14:09 horas, no lote (1) - aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner,

carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4

(quatro) cestos dê lixo.. A recorrente deixou de apresentar suas razões recursais no prazo

estabelecido de 3 (úês)dias, tendo seu pedido indeferido.

No dia 07ií0l2022, às Q8:47:22 horas, a autoridade competente da licitação - ANDRE

LUIZ SAMPAIO CARDOSO - alterou a situação da licitaçáo para homologada'

Publicada a decisáo, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo'

AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR

Pregoeiro da disPuta

ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO

Autoridade Competente

JOSE FABIO VIEIRA DE SOUZA

Membro Equipe APoio

ANIARA RODRIGUES DE JESUS

Membro EquiPe APoio

Proponentes:
07 .715j76rc00145 A. L. B. DE OLIVEIRA

39.476.309/OOO I -98 ALA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

09.3í 3.600/0001-84 ALTASMIDIAS COMERCIAL EIRELI EPP

42.262.41 1 10001 -03 ARGOS LTDA
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35.796.806/0001-í 2 COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS

07.533.564/0001 -39 CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA

30.51 0.368/0001 -60 CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS

32.991.854/OOO1-73 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

05.890.507/0001-8'l F.B.C. COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

43.731 .740t0001-00 FRoNT CoMERCIAL LTDA

37.596.389/OOO1.9O GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

o4.7 41.26610001 46 H L M DE SOUZA

43,219.256/0001-05 LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI

07.643.672y000Í.64 MAIS SAUDE EQUIPAMENTOS LTDA

07.381.075/OOO1-09 MASTER MEDIC COMERCIO ATAC MATERIAIS HIGIEN HOSPIT

41.238.269/000'l -98 MED TECH EIRELI

17 .428,'167rc001.50 MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

30.723.567/000l -57 NASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

21.786.858/0001-01 VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME

34,909.753/OOO1-36 YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI
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com base nos elementos constantes do processo @rrespondente e observadas as disposiÉes
da legislação vigente, referente ao Pregão EletrÔnico no 02612022 PÍocesso Administrativo no

038/2-022,'que objetiva: a aquisiÇáo de lixeiras, lixêira/contêiner, carrinho de limpeza, cerro cuba,

coletor para lixo, coniunto de lixeiras seletivas com 4 (quatro) cestos de lixo para suprir as

necessidades da preieitura, fundo municipais e seus departamentos conforme descrições
constantes no Anexo l-Termo de Referência do Edital. ADJUDICO o seu obieto a empÍesa:

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUMCIPAL DE SOUTO SOARXS

Avenida José SrmpEio, 08 Centro - B.hi! CEP -,1ó990-000
CNPJ 13.92.554/0001-98 - Teleftx: (0x!7t 33392r$ / 2128

TERMO DE ADJUDICAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 02612022

Empresa: CRISTIANO LlirA BASTOS PEREIRA - ME - CNPJ: 07.533.564/0001-39, vencedora

do àregáo Eletrônico 026/2022 com o vator global de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais).

os autos seguirão paÍa apreciaÉo do setor jurÍdico e, conforme o caso, posteriormente para

fase de horÃologaçáo peia autoridade competente, para, sendo esse o seu entendimênto,

homologar o presente certame licitatório.

Souto Soares/BA 06 de OutubÍo de 2022

AMAURY ALVES ÍISTA JUNIOR - Pregoeiro
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AV. JOSÉ PERE|RA SAMPA|O,08, CENTRO, SOUTO SOARES/BA, CEP 46990{0(
CNPJ í 3.922.554/000í -98 - TELEFAX: (0xx75) 33392150 I 2128
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçAO

Souto Soares, 07 de Outubro de 2022.

De: Dr. Lucas Tadeu de Oliveira
Para: André Luiz Sampaio Cardoso - Prefeito Municipal
Assunto: PARECER JURÍDICO
LrcrrAÇÃo PREGÃO ELETRÔNICO N" 026t2O22 - PROCESSO ADM N'038/2022.

Senhores,

A apreciação do processo licitatório decorrente do Pregão Eletrônico n" 02612022, realizado

no dia 23t09t2022, coníorme Ata do referido Pregáo, nos teÍmos do Edital referido, objetivando a

contratação de empresa especializada na aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de

limpeza, cano cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quaho) cestos de lixo

para suprir as necessidades da prefeitura, fundos municipais e seus departamentos, em
quantidades e especificações contidas no Anexo I e demais obrigaçóes e informações constantes

dos Anexos do Edital, motivada através do Processo Administrativo n" 03812022 e Modalidade

Pregão Eletrônico no 026t2O22, observou todos os preceitos das Leis n". 8.666/'1993, 10.520102 e
suaã posteriores alterações, Lei Complemenlar 12312006 e Decreto Federal 10.024 de 19 dê

setembro de 2019.

Foi declarada pelo Pregoeiro como vencedora a empresa: CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA

- ME - CNpJ: 07.533.544/0001 -39, vencedor do Pregáo Eletrônico 02612022, com o valoÍ global de

R$ IO9.OOO,OO (cento e nove mil reais), para contratação do objeto licitado, portanto, salvo melhor
julgamento, poderá ser homologado os atos praticados pelo setor responsável pela licitação.

Lúcas Tadeu de Oliveira
oAB/BA No. 30.358
Assessor Jurídico



ESTADO DABAHIA
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TERMO DE HOMOLOGAçÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 02612022

Considerando a regularidade do procedimento licitatório e a adjudicaÉo anteriormente feita pelo pregoeiro

oficial do MunicÍpiõ e observando o parecer da assessoria jurÍdica, HOMOLOGO o Pregáo EletrÔnico n"

02612022, processo Administrativo no 03812022 do qual é objeto a aquisiçâo de lixeiras, lixeira/contêiner,

carrinho de limpeza, carro cuba, coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 (quetro) cestos de lixo
para suprir as necessidades da prefeitura, fundo municipais e seus departamentos conforme dêscriçôes

constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital . Em favor da empresa.

Empresa: cRtsTlANo LIMA BASTOS PEREIRA - ME - CNPJ: 07.533.5ô4/0001-39, vencedor do Pregão

Eletrônico 026/2022 com o valor global de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais).

Autorizo a contrataÉo da empresa e a emissão de empenho. Publique-sel

Souto Soarês/BA, 07 de Outubro de 2022.

André Luiz
Prêfeito Íúunicipal
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ESTADO DA BAITIA
PREFEITURA MUNICIPÀL DE SOIITO §OARES

^r.!idr 
Jo'é srnp.lo, 0E cênrro - B.bb cEP - ,lú99c0oa

CNPJ 13.922,55.90001-98 - Td.Íü: (0rr79 3$92150 ,/ ,lrt

TER O DE HOMOLOGAçÂO

PREGÃO ELETRÔNIC O Nô 026Iz022

ConsideÍando a r€gularidado do procedimento licitatório ê a adjudicaçáo antgíormêntê Íeita pêlo p.ego€iro
oficial do Municlpio 6 obs€Ívando o parec€í da assessoda jurídica, HOÍúOLOGO o Pr€gào Eletí6nico nô

026/2022. Processo Administrativo n" 03E12022 do qual é objeto a áquisição dê lixeiras, lixêirê/contêiner.
caÍinho de limpeza, carÍo cuba, coletoÍ para lixo, conjufito de lixeiras seletivas com 4 (quairo) cestos de lixo
para supíir as necessidadgs da preÍeitJra, fundo municipais 6 seus depârtamêntos cgnforme descÍiÉ€s
constantes no Anexo I - Termo de Rsfêrência do Edital . Em íavor da emprgsa.

Empresa: CRISTIANO U A BASTOS PEREIR - ltE - CNPJ: 07.533.564/0001-39, vencedor do Pregáo
Eletrônico 026/2022 com o valor globâlde RS 109,000,00 (cênto e novo mil reais).

Autorizo a contralação da empaesa ê â emissão de êmpenho. Publiquêsel

Souto Soares/BA. 07 dê Ouh.,bro de 2022.

A,xtré Luh Samo'lo Catdoso
Prôíêlto lruniclp.l

Esie dooJínênlo Íoi âssinâdo digitâlment€ poí SERÂ§q Elp€Íien
Â0E5281 1 2ôDD05C{A4E2702A6a3CE5D7

Diário oÍiciot do Munleíplo §@

Prefeitura de Souto Soares
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