
A-5\/ CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ: 13.612.270/0001-03 

EMPENHO DA DESPESA  

Exercício: 	2020 
Unidade: 	000101 
Número: 	00030 
Data: 	07/02/2020 

Dados do Credor 

Ci'edor: 	001073 HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME 
Endereço: 	RUA DUARTE DA COSTA, N° 5-A 
CNPJ/CPF: 29.350.799/0001-28 	 Cidade: SALVADOR 	 Estado: BA 
Banco: 	 Agência: 	 Conta: 

Classificação da Despesa 

Ficha: 	9 
Empenho: 	GLOBAL 
Crédito: 	ORCAMENTARIO 
Orgão: 	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 
Unidade: 	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 
Função: 	01 - Legislativa 
Sub-função: 	031 - Ação Legislativa 
Programa: 	001 - A DEFINIR 
4ião (PA): 	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
EI:emento: 	3.3.90.30.00 - Materiarde Consumo 
Fc.nte: 	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Súb-elemento: 33903099-Material de Consumo — Outros 

Dados da Licitação 

Licitação: 	001 	 Processo: 	001 
Modalidade: 	PREGÃO PRESENCIAL 	 Contrato: 	001 

Especificação , 

Saldo Anterior: 	 260.000,00 
Valor do Empenho: 	 57.500,00 ( cinquenta e sete mil e quinhentos reais) 
Saldo Atual: 	 202.500,00 

Histórico: 	Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial N° 001/2020 // Contrato Materiais N° 001/2020 
// Homologação:07/02/2020 //Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. 

Mimportância empenhada foi consignada em crédito 
pr'bprio em: 07/02/2020 

Autorizo o 'empenho da despesa supra mencionada 
em: 07/02/2020 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020. 

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO No 001/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 257/2019. 

OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir 
as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA MENOR PREÇO 
GLOBAL 

EMPENHO No 	/2020. , 
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REQUISIÇÃO DE COMPRAS  
s 	A ./....- , 

Data de Recebimento 
02/12/2019 

Setor 
DIRETORIA ADMINIST 

Requisita' 	. 	 de 
TI 

CONTRATAÇÃO 

MATERIAIS SERVIÇOS MOBILIÁRIO 
ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 

Item Descrição Apr. Qtd. Item Descrição Apr. Qtd. 

1 
ÁGUA SANITÁRIA 1000ML 

LT 290 
23 

SILICONE LÍQUIDO 1L 
UNID 30 

2 
ÁLCOOL ETÍLICO 1000ML 

UNID 190 
24 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L 
PCT 210 

3 
AROMATIZANTE AMBIENTAL 5L 

UNID 50' 25 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 40L 

PCT 150 

4 BALDE PLÁSTICO 20L UNID 80 26 TELA PARA MICTÓRIO CX 

5 
PURIFICADOR SPRAY 360ML 

UNID 200 
27 

DISPENSADOR INOX MANUAL DE 
PAPEL UNID 2 

6 DESINFETANTE LÍQUIDO 5L UNID 200 28 RODO PARA PISO 30CM UND 30 
7 

DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 
UNID 290 

29 
RODO PARA PISO 40CM 

UNID 30 - 

8 
ESPONJA SINTÉTICA 

UNID 190 
30 

VASSOURA DE CERDAS EM 
PIAÇAVA UNID 40 _ 

9 FLANELA PARA LIMPEZA 
UNID 150 31 

VASSOURA DE CERDAS EM 
NYLON UNID 30 	- 

10 LIMPA VIDRO 500ML UNID 190 32 VASSOURA DE CERDAS EM PELO UNID 4 
11 LIMPADOR MULTIUSO 500ML UNID 300 33 GARRAFA DE ÁLCOOL EM GEL 1L UND 150. 
12 LUVA DE BORRACHA UNID 190 34 DISPENSER ÁLCOOL EM GEL UND 6 	. 

13 
BALDE SPIN MOP 

UNID 15
- 35 

PAPEL TOALHA EM BOBINA FD 180 

14 
NEUTRALIZADOR DE ODORES 
1L UNID 100

' 36 
REFIL PARA MOP 

UND 36. 

15 
PÁ COLETORA DE LIXO 

UNID 
20 37 CABO DE ALUMÍNIO PARA MOP UND 15 

16 
PANO DE CHÃO EM ALGODÃO 

UNID 
380 

38 
MOP PÓ DE 40CM 

UND 

17 PANO MULTIUSO PCT 220 
39 

MOP PÓ DE 60CM UND  1 	• 

18 
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA 
SIMPLES 	 IP. 	. ,f • , . . 350 

. 40 
PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO 
MOLHADO UND 3 

19 
PAPEL TOALHA 	 oettó 

CX 
80 

41 
LIMPADOR DESINCRUSTANTE 

UND 
12 

20 
GEL ADESIVO SAN 	I0 

UNID 100 
. 42 

DETERGENTE LIMPA CARPETE&I 
' 

UNID 12 ` 

21 SABÃO EM PÓ 500G 
UNID 

100 43 CO,  O 	CIONAL 	
ke.:,,r 

I 	---"I 	 ". UND 

22 
SABONETE PARA AS MÃO 5L 

UNID 80 
JOSTf• 
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JUSTIFICATIVA/IMPACTO DA NÃO CONTRATAÇÃO 

Esta contratação visa atender as necessidades desta Casa Legislativa, diariamente, no que tanga a conservação e limpeza dás, 
dependências, gabinetes dos vereadores e do Plenário da Câmara, não sendo possível fornecer o devido suporte sem a 
contratação. 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTÁRIA 

Investimento  	Custeio Orçamento Anual Nova Demanda 

Diretor Admi is r 	vo 
Edson de Alme 	uza  

(kr,W • 

Pres'. ente da Câ 	• ra 
Orlando Carvalho de Souza 

, r.... 	 aSiCii 
Diretor Financeiro 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Prezados Senhores, 

Solicitamos de Vossa Senhoria o orçamento dos materiais conforme Termo de Referência, anexo, em papel 
timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por vossa empresa): 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 
FILHO 

ITENS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APR MARCA QUANT 
VALOR 

UNIT TOTAL 

1 

Água 	Sanitária 	- 	Base 	hipoclorito 	de 	sódio. 
Embalagem 	de 	1000 	ml 	com 	dados 	de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. LT 290 . 

2 

Álcool Etílico Líquido 96°C. Embalagem de 1000 
ml com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, 	data 	de fabricação 	e 	prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da data 
de entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 190 

3 

Aromatizante ambiental 	Embalagem de 5 litros 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 	meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 50 

4 

Balde 	plástico, 	tipo 	doméstico, 	capacidade 	20 
litros, 	polietileno 	de 	alta 	densidade, 	alta 
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, 
com alça de metal com reforço no seu encaixe. As 
seguintes informações deverão ser impressas e 
coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 
produto e capacidade. UNID 80 

5 

Purificador Spray. 	Embalagem de 360 mi com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 	meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 200 

6 

Desinfetante líquido. Embalagem de 5 litros com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 6 	meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 200 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www. 	aj, imoes.ba.gov.br  
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7 

Detergente 	líquido, 	concentrado, 	biodegradável, 
neutro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. UNID 290 

8 

Esponja sintética dupla face para uso doméstico. 
Tamanho 	102x80x2Omm, 	embalagem 	plástica 
individual contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. UNID '190 

9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas 
overloqueadas em linhas de algodão. Dimensões 
de 40 x 60 cm, com variação de ate -5 cm. Cor: 
Branca. As seguintes informações deverão ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	no 	rotulo 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	endereço, 	marca 	do 	produto, 
dimensões e composição. UNID 150 

10 

Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. UNID 190 

11 

Limpador multiuso. Embalagem de 500 ml com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 	meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 300 

12 

Luva de borracha em látex natural na cor amarela 
altamente 	resistente, 	palma 	antiderrapante, 
flocado internamente em algodão, comprimento 
total não inferior a 30cm, nos tamanhos P/M/G. 
Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. UNID 190 

13 

Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox 
e pelo menos 2 esfregões apropriados. Tamanho 
do balde: 46 x 27 x 23 cm; Capacidade liquida 
aproximada 	do 	balde: 	6,5 	Litros; 	Material 	dos 
esfregões: Microfibra absorvente. UNID 15 

14 

Neutralizador 	de 	odores 	acondicionado 	em 
embalagem de 1L com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses contados 
da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. UNID 100 

15  

Pá 	coletora 	de 	lixo 	em 	plástico 	resistente 	a 
batidas, tipo caixa. Com  altura que proporcione 
ergonomia para o operador e uma manopla de 
borracha 	para 	amenizar 	o 	uso 	prolongado. 
Dimensões 	a e roximadas: 	Comprimento: UNID 20 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 —Simões Filho — Bahia 
Telefo e: (71) 2108-7200 

Site: ww 	amair.simoes.ba.gov.br  
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29cm/Largura: 29cm/Altura: 14cm/Cabo: 70cm. 

16 

Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 100% 
algodão, para limpeza, na cor branca, dimensões: 
aproximadamente 65x40cm. UNID 380 

17 

Pano 	Multiuso de 	dimensões 	aproximadas de 
58cm X 33cm acondicionado em pacotes de 5 
unidades 	cada. 	A 	embalagem 	deverá 	estar 
lacrada e com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. PCT 220 

18 

Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado. Tamanho: 
10cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades. FD 350 

19 

Papel Toalha 	Interfolhadas, 	100% em fibra de 
celulose virgem, branco, 	não reciclado, com 02 
dobras. Tamanho aproximado: 20X21cm. Caixa 
com 2400 folhas. CX 80 

20 

Gel adesivo sanitário bactericida com aplicador 
incluído e de aromas variados. A embalagem 
deverá conter 6 discos de gel. UNID 100 

21 

Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de 500g 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 6 	meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 100 

22 

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph entre 
7,0 a 7,5, perfumado. Embalagem: bombona com 
5 litros, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro ou notificação na Anvisa/ MS. UNID 

80 

23 

Silicone líquido 1 Litro, abrilhantador de superfície 
que reativa a cor de couros, 	plásticos, 	curvim, 
madeira, formica e metais, evitando aderência do 
pó e umidade. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, 	quantidade, 	composição, 	bem como 
sobre 	os 	riscos 	que 	apresentam 	a 	saúde 	e 
segurança dos consumidores e seguir as normas 
vigentes. UNID 30 

24 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1cm, 
altura mínima de 105 cm, 	capacidade nominal 
para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	_produto, 	endereço, PCT 210 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: w 	.camarasimoes.ba.gov.br 
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quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 

25 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/-
1cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal 
para 40 litros, suportando 10 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores 	e 	seguir 	as 	normas 	vigentes. 
Atender 	a(s) 	Normas 	(s) 	da 	ABNT, 	selo 	de 
identificação 	da 	conformidade 	e 	numero 	do 
registro junto ao lnmetro. PCT 150 

26 

Tela para Mictório Odorizante confeccionada em 
PVC injetado, projetada para possibilitar o perfeito 
encaixe 	na 	base 	do 	mictório. 	Deverá 	possuir 
sistema de furos com antirespingo para evitar a 
deposição de detritos no encanamento evitando 
entupimentos indesejáveis. 	Os produtos devem 
estar 	embalados, 	individualmente, 	em 	luvas 
plásticas e em caixas com 12 unidades cada. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. CX 4 

27 

Dispensador inox manual de papel higiênico em 
rolo, com capacidade mínima para 300 metros de 
papel. 	A 	embalagem 	deverá 	acompanhar 	2 
parafusos, 2 buchas para fixação e 1 suporte de 
fixação. UNID 2 

28 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 30 cm, cabo 
em madeira com comprimento de 	1200 mm, 
podendo ter variação dimensional de +/- 5 %. As 
borrachas deverão ultrapassar a 	base em 	no 
mínimo 10 mm. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e 
colada diretamente no produto: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNI D 30 
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29 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 40 cm, cabo 
em 	madeira com comprimento de 	1200 	mm, 
podendo ter variação dimensional de +/- 5 %. As 
borrachas deverão 	ultrapassar a 	base em 	no 
mínimo 10 mm. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e 
colada diretamente no produto: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 30 

30 

Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura 220 mm, com 28 furos, cabo 
em 	madeira de comprimento 	1100 	mm, 	com 
variação dimensional de +/- 5%. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	endereço 	e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
I nstrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 
vigente(s). UNID 40 

31 

Vassoura de cerdas em nylon, base retangular em 
madeira de largura 250 mm, cabo em madeira 
comprimento 1100 mm, com variação dimensional 
de +/- 5%, com ponteira plástica rosqueável. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. Registro obrigatório no IBAMA para 
produtos enquadrados de uso preservativo de 
madeira, conforme Instrução(ões) Normativa(s) e 
Norma(s) vigente(s). UNID 30 

32 

Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de 
largura 	300 	mm, 	cabo 	em 	madeira 	com 
comprimento 	de 	1100 	mm, 	com 	variação 
dimensional 	de 	+/- 	5%, 	com 	ponteira 	plástica 
rosqueável. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto 
ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 4 

33 

Garrafa de álcool em gel de 1 	litro para refil. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada UND 150 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: ww 	amarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. 

34 

Dispenser álcool em gel branco com reservatório 
e com acionamento por meio da tecla "aperte". 
Capacidade: 	400 	ml; 	Dimensões 	aproximadas 
(Altura x largura x profundidade): 21 x 9 x 9 cm. UND 6 

35 

Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 100% em 
fibra de celulose virgem, 	branco, 	não reciclado, 
com 02 dobras. Fardo com 6 unidades. FD 180 

36 

Refil para mop liquido com 85% de algodão e 15% 
de 	poliéster em 	sua composição. 	Possuir alto 
poder de absorção e resistência. Sem cabo UND 36 

37 

Cabo de alumínio 	reforçado de ia  qualidade que 
encaixa 	em 	todos 	os 	Mops 	profissionais. 
Comprimento de 1,40m. UND 15 

38 
MOP pó de 40 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 2 

39 
MOP pó de 60 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND, 1 

40 

Placa de sinalização (piso molhado). Largura: 30 
cm - Altura: 66 cm - Cor: Amarelo. Em material de 
alta resistência que represente ATENÇÃO. UND 3 

41 
Limpador desincrustante biodegradável e inodoro. 
Volume: 5 Litros UND 12 

42 
Detergente limpa carpete de alta concentração. 
Volume: 5 Litros UND 12 

43 

Carro funcional de alta capacidade com tampa e 
saco 	para 	recolhimento 	de 	lixo 	com 	zíperes 
frontais. 	Capacidade 	mínima 	de 	150 	Litros; 
Composto de material de alta resistência e que 
respeite as determinações das NRS 32 e 17. Com  
espaço 	para 	acondicionamento 	de 	balde 
ferramentas, 	acessórios 	ou 	outros 	objetos. 
Rodízios emborrachados. UND 2 

TOTAL 

(Local e Data) 
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ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

INSTRUÇÕES AOS PROPONENTES:  

Elaborar uma Carta Proposta em papel timbrado da Empresa, que deverá conter, necessariamente, 
as seguintes informações: 

Razão Social; 
CNP]; 
Endereço completo; 
Preço unitário de cada item solicitado e valor total da proposta; 
O prazo de validade do ORÇAMENTO (em algarismo e por extenso) não poderá ser inferior 
a 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da data de entrega; 
Telefone; 
Local e data; 
e-mail; 
Assinatura e rubrica do Representante da Empresa. 

GIU 
Gabriel Silva Barbosa Araújo AAI)  

Matricula no 198197 
Setor de Compras e Licitações 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

TERMO DE REFERÊNCIA 

JUSTIFICATIVA: A aquisição de materiais de limpeza justifica-se tendo em vista a necessidade do 
devido suporte material às atividades desta Casa Legislativa, sendo que a quantidade estimada para 
consumo foi estipulada levando-se em conta o que foi consumido durante o ano anterior, observando-se 
o quantitativo que será entregue conforme utilização e disponibilidade de espaço físico para 
armazenamento nas instalações da CONTRATANTE. 

DO FORNECIMENTO: 

02.1. Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a entrega e qualidade 
dos produtos; 

02.2. Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no 
prazo máximo de 48 horas, após solicitação da Administração; 

02.3. O descarregamento dos materiais ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a 
mão de obra necessária; 

02.4. Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às soliéitações relativas à substituição, 
reposição ou troca do fornecimento que não atenda ao especificado; 

02.5. A Câmara Municipal de Simões Filho não se responsabilizará por prejuízos de qualquer 
natureza, proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira 
responsabilidade da contratada, qualquer dano causado pela atuação da contratada, bem 
como prejuízos causados a terceiros; 

02.6. As especificações não mencionadas (especificações omitidas), não isentam a empresa 
fornecedora dos materiais do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme 
estabelece o Código de Defesa do Consumidor; 

02.7. Cabe à Contratada avisar por escrito, após verificação das especificações descritas, todos os 
erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através destas especificações, 
para que se tomem as devidas providências, não aceitando, posteriormente, qualquer 
alegação de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou ,esquecimento de qualquer 
detalhe. 

444,1 
Jos 	. P'ereita Santos 

MEMBRO DA COPEL . 
PRAZO PARA PAGAMENTO 

Elder C,les Ino de Nulo 

03.1. O pagamento do objeto ocorrera 
fiscal ou fatura e consequen 
conta corrente; 

até 05 (cinco) dias úteis contados da entrega da nota 
lização do recebimento do objeto, mediante crédito em 

Praça da Bíblia, sin — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

03.2. O pagamento referente ao objeto será efetuado conforme o fornecimento dos materiais, que 
será atestado pela Administração. 

04. INFORMAÇÕES 

04.1. Não serão fornecidas informações a respeito de valores ofertados pelos concorrentes. 

Elder Ce lne () de Pula 
owo 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  
[licitacao@camarasimoesfilho.bágov.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 2 de dezembro de 2019 16:54 
Para: 	 'Hsdantasvariedades@gmail.com' 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 CARTA DE COTAÇAO.docx 

À empresa Herico Samuel 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
empresa, um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Dados da Câmara (caso necessite): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNPJ No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

Favor encaminhar o orçamento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1: O orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

CÁMARAMUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 
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Prezados Senhores, 

CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Solicitamos de Vossa Senhoria o orçamento dos materiais conforme Termo de Referência, anexo, em papel 
timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por vossa empresa): 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 
FILHO 

ITENS  ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APR MARCA QUANT 
VALOR 
UNIT TOTAL 

1  

Água 	Sanitária 	- 	Base 	hipoclorito 	de 	sódio. 
Embalagem 	-de 	1000 	ml 	com 	dados 	de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. LT 290 

R$ 3,84 R$ 1.113,60 

2  

Álcool Etílico Líquido 96°C. Embalagem de 1000 
ml com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, 	data de fabricação e 	prazo 	de 
validade não inferior a 6 meses contados da data 
de entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 190 

R$ 18,60 R$ 3.534,00 

3  

Aromatizante ambiental 	Embalagem de 5 litros 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 	6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 50 

R$ 106,63 R$ 5.331,50 

4  

Balde 	plástico, 	tipo 	doméstico, 	capacidade 	20 
litros, 	polietileno 	de 	alta 	densidade, 	alta 
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, 
com alça de metal com reforço no seu encaixe. As 
seguintes informações deverão ser impressas e 
coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 
produto e capacidade. UNID 80 

R$ 23,76 R$ 1.900,80 

5  

Purificador Spray. Embalagem de 360 ml com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 200 

R$ 16,80 R$ 3.360,00 

6  

Desinfetante líquido. Embalagem de 5 litros com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 200 

R$ 28,80 R$ 5.760,00 

7  

Detergente 	liquido, 	concentrado, 	biodegradável, 
neutro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 

R$ 3,36 R$ 974,40 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, 5, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99170-a9,90 

4i Ái 
JosJ e Pereira Sank 	`"' 

MEMBRO DA GopEL 9 
,dRAMUlt 

F, dAepSooiuosa Bispo 



'••ktWIt O ANITA.S ',JAIR I E 1:"...1.7, ES. 

de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. UNID 290 

8 

Esponja sintética dupla face para uso doméstico. 
Tamanho 	102x80x2Omm, 	embalagem 	plástica 
individual contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. UNID 190 

R$ 1,44 R$ 273,60 

9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas 
overloqueadas em linhas de algodão. Dimensões 
de 40 x 60 cm, com variação de ate -5 cm. Cor: 
Branca. As seguintes informações deverão ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	no 	rotulo 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	endereço, 	marca 	do 	produto, 
dimensões e composição. UNID 150 

R$ 4,80 R$ 720,00 

10 

Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. UNID 190 

R$ 6,24 R$ 1.185,60 

11 

Limpador multiuso. Embalagem de 500 ml com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 	meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 300 

R$ 6,96 R$ 2.088,00 

12 

Luva de borracha em látex natural na cor amarela 
altamente 	resistente, 	palma 	antiderrapante, 
flocado internamente em algodão, comprimento 
total não inferior a 30cm, nos tamanhos P/M/G. 
Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. UNID 190 

R$ 8,40 R$ 1.596,00 

13 

Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox 
e pelo menos 2 esfregões apropriados. Tamanho 
do balde: 46 x 27 x 23 cm; Capacidade liquida 
aproximada 	do 	balde: 	6,5 	Litros; 	Material 	dos 
esfregões: Microfibra absorvente. UNID 15 

R$ 156,00 R$ 2.340,00 

14 

Neutralizador 	de 	odores 	acondicionado 	em 
embalagem de 1L com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses contados 
da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. UNID 100 

R$ 72,00 R$ 7.200,00 

15 

Pá 	coletora 	de 	lixo 	em 	plástico 	resistente 	a 
batidas, tipo caixa. Com  altura que proporcione 
ergonomia para o operador e uma manopla de 
borracha 	para 	amenizar 	o 	uso 	prolongado. 
Dimensões 	aproximadas: 	Comprimento: 
29cm/Largura: 29cm/Altura: 14cm/Cabo: 70cm. 

UNID 
20 

R$ 118,99 R$2.379,80 

16 

Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 100% 
algodão, para limpeza, na cor branca, dimensões: 
aproximadamente 65x40cm. UNID 380 

R$ 9,12 R$ 3.465,60 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, 59, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99170-8990 

Elder Celesti o de Paul 4,1 kt 
asa''-Pereira Santo 

MEMO-RTDA COE!. 

fr 

:i.RAMUN1,4 	SOBRO() 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 



40.  
xkO 

Josa Pereira Santos  
MEMBRO PA COPEL 

Elder C 'aiesti 

" Nri 	 ....).5.11)1E5 

17  

Pano 	Multiuso 	de 	dimensões 	aproximadas 	de 
58cm X 33cm acondicionado em pacotes de 5 
unidades 	cada. 	A 	embalagem 	deverá 	estar 
lacrada e com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. PCT 220 

R$ 8,40 R$ 1.848,00 

18  

Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado. Tamanho: 
10cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades. FD 350 

R$ 86,40 R$ 30.240,00 

19  

Papel Toalha 	Interfolhadas, 	100% em fibra 	de 
celulose virgem, branco, não reciclado, com 02 
dobras. Tamanho aproximado: 20X21cm. Caixa 
com 2400 folhas. CX 80 

R$ 76,80 R$ 6.144,00 

20  

Gel adesivo sanitário bactericida com aplicador 
incluído e de aromas variados. A embalagem 
deverá conter 6 discos de gel. UNID 100 

R$ 19,68 R$ 1.968,00 

21  

Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de 500g 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 	meses contados da 	data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 100 

R$ 6,24 R$ 624,00 

22  

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph entre 
7,0 a 7,5, perfumado. Embalagem: bombona com 
5 litros, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro ou notificação na Anvisa/ MS. UNID 

80 R$ 48,00 R$ 3.840,00 

23  

Silicone liquido 1 Litro, abrilhantador de superfície 
que reativa a cor de couros, 	plásticos, 	curvim, 
madeira, fórmica e metais, evitando aderência do 
pó e umidade. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, 	quantidade, 	composição, 	bem 	como 
sobre 	os 	riscos 	que 	apresentam 	a 	saúde 	e 
segurança dos consumidores e seguir as normas 
vigentes. UNID 30 

R$ 84,00 R$ 2.520,00 

24  

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1cm, 
altura mínima de 	105 cm, capacidade nominal 
para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. PCT 

210 

R$ 91,20 R$ 19.152,00 

25 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/- 
1cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal 
para 40 litros, suportando 10 quilos, na cor cinza. PCT 

R$ 21,60 R$ 3.240,00 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, 52, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40,415-255 TEL (71) 9917R-8990 
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Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores 	e 	seguir 	as 	normas 	vigentes. 
Atender a(s) 	Normas 	(s) 	da 	ABNT, 	selo 	de 
identificação 	da 	conformidade 	e 	numero 	do 

	 registro junto ao Inmetro. 150 

26  

Tela para Mictório Odorizante confeccionada em 
PVC injetado, projetada para possibilitar o perfeito 
encaixe 	na 	base 	do 	mictório. 	Deverá 	possuir 
sistema de furos com antirespingo para evitar a 
deposição de detritos no encanamento evitando 
entupimentos indesejáveis. 	Os produtos devem 
estar 	embalados, 	individualmente, 	em 	luvas 
plásticas e em caixas com 12 unidades cada. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. CX 4 

R$ 70,85 R$ 283,40 

27  

Dispensador inox manual de papel higiênico em 
rolo, com capacidade mínima para 300 metros de 
papel. 	A 	embalagem 	deverá 	acompanhar 	2 
parafusos, 2 buchas para fixação e 1 suporte de 
fixação. UNID 2 

R$ 168,96 R$ 337,92 

28  

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 30 cm, cabo 
em madeira com comprimento de 	1200 mm, 
podendo ter variação dimensional de +/- 5 %. As 
borrachas deverão ultrapassar a base em 	no 
mínimo 10 mm. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e 
colada diretamente no produto: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 30 

R$ 16,80 R$ 504,00 

29 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 40 cm, cabo 
em madeira com comprimento de 	1200 mm, 
podendo ter variação dimensional de +/- 5 %. As 
borrachas 	deverão 	ultrapassar a 	base 	em 	no 
mínimo 10 mm. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e 
colada diretamente no produto: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 30 

R$ 16,80 R$ 504,00 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, 52, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TH. (71) 99170-4490 
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30 

Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura 220 mm, com 28 furos, cabo 
em madeira de comprimento 	1100 	mm, com 
variação dimensional de 	+/- 5%. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ 	do fabricante, 	marca 	do 
produto, 	endereço 	e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 
vigente(s). UNID 40 

R$ 13,92 R$ 556,80 

31 

Vassoura de cerdas em nylon, base retangular em 
madeira de largura 250 mm, cabo em madeira 
comprimento 1100 mm, com variação dimensional 
de +/- 5%, com ponteira plástica rosqueável. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. Registro obrigatório no IBAMA para 
produtos enquadrados 	de 	uso 	preservativo de 
madeira, conforme Instrução(ões) Normativa(s) e 
Norma(s) vigente(s). UNID 30 

R$ 21,12 R$ 633,60 

32 

Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de 
largura 	300 	mm, 	cabo 	em 	madeira 	com 
comprimento 	de 	1100 	mm, 	com 	variação 
dimensional 	de 	+/- 	5%, 	com 	ponteira 	plástica 
rosqueável. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto 
ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 4 

R$ 30,74 R$ 122,96 

33 

Garrafa de álcool em gel de 1 litro para refil. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UND 

150 

R$ 15,60 R$ 2.340,00 

34 

Dispenser álcool em gel branco com reservatório 
e com acionamento por meio da tecla "aperte". 
Capacidade: 	400 	ml; 	Dimensões 	aproximadas 
(Altura x largura x profundidade): 21 x 9 x 9 cm. UND 6 

R$ 44,59 R$ 267,54 

35 

Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 100% em 
fibra de celulose virgem, branco, 	não reciclado, 
com 02 dobras. Fardo com 6 unidades. FD 180 

R$ 132,00 R$ 23.760,00 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, 5, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 9917N8990 
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36  

Refil para mop liquido com 85% de algodão e 15% 
de 	poliéster em 	sua composição. 	Possuir alto 
poder de absorção e resistência. Sem cabo UND 36 

R$ 11,88 R$ 427,68 

37 

Cabo de alumínio reforçado de ia  qualidade que 
encaixa 	em 	todos 	os 	Mops 	profissionais. 
Comprimento de 1,40m. UND 15 

R$ 20,66 R$ 309,90 

38 
MOP pó de 40 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 2 R$ 47,92 R$ 95,84  

39  
MOP pó de 60 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 1 R$ 61,66 R$ 61,66  

40  

Placa de sinalização (piso molhado). Largura: 30 
cm - Altura: 66 cm - Cor: Amarelo. Em material de 
alta resistência que represente ATENÇÃO. UND 3 

R$ 48,22 R$ 144,66 

41  
Limpador desincrustante biodegradável e inodoro. 
Volume: 5 Litros UND 

, 

12 R$ 44,76 R$ 537,12  

42  
Detergente limpa carpete de alta concentração. 
Volume: 5 Litros UND 12 R$ 38,40 R$ 460,80  

43  

Carro funcional de alta capacidade com tampa e 
saco 	para 	recolhimento 	de 	lixo 	com 	zíperes 
frontais 	capacidade 	mínima 	de 	150 	Litros; 
Composto 	de 	01 	Fechamento 	para 	carro 
funcional, .01 	balde de 	15 litros na cor azul, 01 
balde de 15 litros na cor vermelha, 01 	cavalete 
para espremedor e 01 espremedor vermelho ou 
azul 	e 	sistemas 	de 	tapetes 	que 	previnem 	a 
sujidades e aumenta a vida útirdo equipamento. 
material 	de alta 	resistência 	e 	que 	respeite 	as 
determinações 	das 	NR's 	32 	e 	17. 	Rodízios 
emborrachados. UND 

2 

R$ 4.560,00  R$ 2.280,00 

TOTAL 
R$ 148,706,78 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: Herico Samuel Carvalho Dantas ME 
CNPJ: 29.350.799/0001-28 
Inscrição Estadual: 145666228 
Endereço: 	Rua Duarte da Costa, 5 A, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM 
Telefone: 	71 9621-3656 
Fax: 0000000 
Banco (NOME/No) ITAÚ 341 
AGÊNCIA: 8872 
EMAIL: 	HSDANTASVARIEDADES@GMAIL.COM  
Conta Corrente No 45600-2 
Validade da proposta: 30 dias 	

CÁMAR MUNICIPAL DE SIMÕES FUMO 
lana F. de Sousa Bispo 
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-n Licitação - Câmara Munici al de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filhó 
[licitacao©camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 quinta-feira, 12 de dezembro de .2019 13:51 
Para: 	 'sanplus@ig.com.br' 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 CARTA DE COTAÇÃO.docx 

À empresa Master Paper 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
empresa, um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Dados da Câmara (caso necessite): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNP.) No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

Favor encaminhar o orçamento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1: O orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 
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CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

À Câmara Municipal de Simões Filho 

Ao Diretor 

Sr. Edson de Almeida Souza 

Validade do Orçamento: 30 dias 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 
FILHO 

ITENS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APR MARCA QUANT 
VALOR 

UNIT TOTAL 

1 

Água 	Sanitária 	- 	Base 	hipoclorito 	de 	sódio. 
Embalagem 	de 	1000 	ml 	com 	dados 	de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. LT 290 2,50 725,00 

2 

Álcool Etílico Líquido 96°C. Embalagem de 1000 
ml com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, 	data de fabricação e 	prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da data 
de entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 190 9,90 1.881,00 

3 

Aromatizante ambiental Embalagem de 5 litros 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 50 44,90 2.245,00 

4 

Balde 	plástico, 	tipo 	doméstico, 	capacidade 20 
litros, 	polietileno 	de 	alta 	densidade, 	alta 
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, 
com alça de metal com reforço no seu encaixe. As 
seguintes informações deverão ser impressas e 
coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 
produto e capacidade. UNID 80 19,90 1.592,00 

11. 
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6 

Desinfetante liquido. Embalagem de 5 litros com 
dados 	de 	identificação do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 200 18,00 3.600,00 

7 

Detergente 	líquido, 	concentrado, 	biodegradável, 
neutro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. UNID 290 2,50 725,00 

8 

Esponja sintética dupla face para uso doméstico. 
Tamanho 	102x80x2Omm, 	embalagem 	plástica 
individual contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. UNID 190 1,50 285,00 

9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas 
overloqueadas em linhas de algodão. Dimensões 
de 40 x 60 cm, com variação de ate -5 cm. Cor: 
Branca. As seguintes informações deverão ser 
impressas 	pelo fabricante, 	no 	rotulo e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	endereço, 	marca 	do 	produto, 
dimensões e composição. UNID 150 3,50 525,00 

10 

Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. UNID 190 6,50 1.235,00 

11 

Limpador multiuso. Embalagem de 500 ml com 
dados de 	identificação do 	produto, 	marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 300 4,50 1.350,00 

12 

Luva de borracha em látex natural na cor amarela 
altamente 	resistente, 	palma 	antiderrapante, 
flocado internamente em algodão, comprimento 
total não inferior a 30cm, nos tamanhos P/M/G. 
Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. UNID 190 6,50 1.235,00 

13 

Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox 
e pelo menos 2 esfregões apropriados. Tamanho 
do balde: 46 x 27 x 23 cm; Capacidade líquida 
aproximada 	do 	balde: 	6,5 	Litros; 	Material 	dos 
esfregões: Microfibra absorvente. UNID 15 990 1.498,50 
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14 

Neutralizador 	de 	odores 	acondicionado 	em 
embalagem de 1L com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses contados 
da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. UNID 100 29,90 2.990,00 

15 

Pá 	coletora 	de 	lixo 	em 	plástico 	resistente 	a 
batidas, tipo caixa. Com  altura que proporcione 
ergonomia para o operador e uma manopla de 
borracha 	para 	amenizar 	o 	uso 	prolongado. 
Dimensões 	aproximadas: 	Comprimento: 
29cm/Largura: 29cm/Altura: 14cm/Cabo: 70cm. 

UNID 
20 

59,90 1.198,00 

16 

Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 100% 
algodão, para limpeza, na cor branca, dimensões: 
aproximadamente 65x40cm. UNID 380 6,50 2.470,00 

17 

Pano Multiuso de dimensões aproximadas de 
58cm _ X _33cm acondicionado em pacotes de 5 
unidades 	cada. 	A 	embalagem 	deverá 	estar 
lacrada e com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. PCT 220 7,50 1.650,00 

18 

Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado. Tamanho: 
10cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades. FD 350 45,00 15.750,00 

19 

Papel Toalha Interfolhadas, 	100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado, com 02 
dobras. Tamanho aproximado: 20X21cm. Caixa 
com 2400 folhas. CX 80 52,00 4.160,00 

20 

Gel adesivo sanitário bactericida com aplicador 
incluído e de aromas variados. A embalagem 
deverá conter 6 discos de gel. UNID 100 12,90 1.290,00 

21 

Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de 500g 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 100 4,50 450,00 

22 

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph entre 
7,0 a 7,5, perfumado. Embalagem: bombona com 
5 litros, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro ou notificação na Anvisa/ MS. UNID 

' 
80 

45,00 3.600,00 

23 

Silicone liquido 1 Litro, abrilhantador de superfície 
que reativa a cor de couros, plásticos, curvim, 
madeira, fórmica e metais, evitando aderência do 
pó e umidade. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do fabricante, 	marca do produto, UNID 49,90 1.497,00 
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endereço, 	quantidade, 	composição, 	bem como 
sobre os 	riscos que 	apresentam 	a 	saúde e 
segurança dos consumidores e seguir as normas 
vigentes. 30 

24 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1cm, 
altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. PCT 

210 
45,00 9.450,00 

25 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/-
1cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal 
para 40 litros, suportando 10 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores 	e 	seguir 	as 	normas 	vigentes. 
Atender a(s) 	Normas 	(s) 	da ABNT, 	selo de 
identificação 	da 	conformidade 	e 	numero 	do 
registro junto ao Inmetro. PCT 150 15,00 2.250,00 

26 

Tela para Mictório Odorizante confeccionada em 
PVC injetado, projetada para possibilitar o perfeito 
encaixe 	na 	base 	do 	mictório. 	Deverá 	possuir 
sistema de furos com antirespingo para evitar a 
deposição de detritos no encanamento evitando 
entupimentos indesejáveis. Os produtos devem 
estar 	embalados, 	individualmente, 	em 	luvas 
plásticas e em caixas com 12 unidades cada. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 
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27 

Dispensador inox manual de papel higiênico em 
rolo, com capacidade mínima para 300 metros de 
papel. 	A 	embalagem 	deverá 	acompanhar 	2 
parafusos, 2 buchas para fixação e 1 suporte de 
fixação. UNID 2 189,90 379,80 

28 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 30 cm, cabo 
em madeira com comprimento de 1200 mm, 
podendo ter variação dimensional de +/- 5 %. As 
borrachas deverão ultrapassar a base em no 
mínimo 10 mm. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo fabricante, 	diretamente 	no 
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e 
colada diretamente no produto: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 30 9,90 297,00 

29 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 40 cm, cabo 
em madeira com comprimento de 1200 mm, 
podendo ter variação dimensional de +/- 5 %. As 
borrachas deverão ultrapassar a base em no 
mínimo 10 mm. As seguintes informações deverão 
ser impressas 	pelo fabricante, 	diretamente 	no 
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e 
colada diretamente no produto: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 30 12,00 360,00 

30 

Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura 220 mm, com 28 furos, cabo 
em madeira de comprimento 1100 mm, com 
variação dimensional de +/- 5%. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ do fabricante, 	marca do 
produto, 	endereço 	e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
I nstrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 
vigente(s). UNID 40 

CWARAM 
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31 

Vassoura de cerdas em nylon, base retangular em 
madeira de largura 250 mm, cabo em madeira 
comprimento 1100 mm, com variação dimensional 
de +/- 5%, com ponteira plástica rosqueável. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 

CM" 

UNID 
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LEONARDO CARMO DOS SANTOS NIASTER 
PAPE R 

fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. Registro obrigatório no IBAMA para 
produtos enquadrados de uso preservativo de 
madeira, conforme Instrução(ões) Normativa(s) e 
Norma(s) vigente(s). 30 

32 

Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de 
largura 	300 	mm, 	cabo 	em 	madeira 	com 
comprimento 	de 	1100 	mm, 	com 	variação 
dimensional 	de 	+/- 5%, 	com 	ponteira 	plástica 
rosqueável. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto 
ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 4 

o, 
0, e 
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33 

Garrafa de álcool em gel de 1 litro para refil. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UND 

150 

9,90 1.485,00 

34 

Dispenser álcool em gel branco com reservatório 
e com acionamento por meio da tecla "aperte". 
Capacidade: 	400 	ml; 	Dimensões 	aproximadas 
(Altura x largura x profundidade): 21 x 9 x 9 cm. UND 6 49,90 299,40 

35 

Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 100% em 
fibra de celulose virgem, branco, não reciclado, 
com 02 dobras. Fardo com 6 unidades. FD 180 89,90 16.182,00 

36 

Refil para mop líquido com 85% de algodão e 15% 
de poliéster em 	sua composição. 	Possuir alto 
poder de absorção e resistência. Sem cabo UND 36 24,90 896,40 

37 

Cabo de alumínio reforçado de i a  qualidade que 
encaixa 	em 	todos 	os 	Mops 	profissionais. 
Comprimento de 1,40m. UND 15 34,90 523,50 

38 
MOP pó de 40 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 2 89,90 179,80 

39 
MOP pó de 60 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 1 99,90 99,90 

40 

Placa de sinalização (piso molhado). Largura: 30 
cm - Altura: 66 cm - Cor: Amarelo. Em material de 
alta resistência que represente ATENÇÃO. UND 3 59,90 179,70 

R Manso Cabral N° 73,Centro — Simões Fi 
CEP.: 43.700-000 
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LEONARDO CARMO DOS SANTOS MASTER 
PAPE R 

p41 
Limpador desincrustante biodegradável e inodoro. 
Volume: 5 Litros UNO 12 69,90 838,80 

42 
Detergente limpa carpete de alta concentração. 
Volume: 5 Litros UNO 12 59,90 718,80 

43 

Carro funcional de alta capacidade com tampa e 
saco 	para 	recolhimento 	de 	lixo 	com 	zíperes 
frontais. 	Capacidade 	mínima 	de 	150 	Litros; 
Composto de material de alta resistência e que 
respeite as determinações das NR's 32 e 17. Com  
espaço 	para 	acondicionamento 	- de 	balde 
ferramentas, 	acessórios 	ou 	outros 	objetos. 
Rodízios emborrachados. UND 2 799,00 1.598,00 

TOTAL 
91.046,20 

Simões Filho 18 de dezembro de 2019 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 terça-feira, 10 de dezembro de 419 11:30 
Para: 	 lourivalaraujo982@gmailcom' 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 CARTA DE COTAÇAO.docx 

À empresa Mercadinho Lourival 

Bom dia. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
empresa, um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Dados da Câmara (caso necessite): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNPJ No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

Favor encaminhar o o-r'ç'amento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1: O orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 
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LOU RIVAL ARAUJO DE ALMEIDA 
MERCADINHO LOURIVAL 

CNPJ: 05.832.512.0001-38 
Endereço: Av. Washington Luiz no 2119, Térreo, Jardim Renatão, Simões Filho-Ba 

CEP: 43-700-000 
Email: lourivalaraujo9820gmail.com  

Telephone: (71) 98175-9124 

XY 

CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 
FILHO-BA 

( 
ITENS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APR MARCA QUANT 

VALOR 
UNIT TOTAL 

1 

Água 	Sanitária 	- 	Base 	hipoclorito 	de 	sódio. 
Embalagem 	de 	1000 	ml 	com 	dados 	de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. LT 290 

! 
4i 

2,38ana F. 
CM4ARAMUNICIPALWMõES FILNO  II 

de Sogm8198 

2 

Álcool Etílico Líquido 96°C. Embalagem de 1000 
ml com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da data 
de entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 190 10,20 

Apoio- 	' 

1.938,00 

3 

Aromatizante ambiental Embalagem de 5 litros 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. 

O" 

UNID 

cobx 
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À e• 

AW .V0  
5 %acb 
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t4,tSW9 
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11 /4°1\  

50 45,60 2.280,00 

4 

Balde 	plástico, 	tipo 	doméstico, 	capacidade 20 
litros, 	polietileno 	de 	alta 	densidade, 	alta  
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, 
com alça de metal com reforço no seu encaixe. As 
seguintes informações deverão ser impressas e 
coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 
produto e capacidade. 

Elder 
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1.086,40 

5 

Purificador Spray. Embalagem de 360 ml com 
dados 	de 	identificação do 	produto, 	marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 200 11,82 2.364,00 

6 

Desinfetante liquido. Embalagem de 5 litros com 
dados 	de identificação do 	produto, 	marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 200 12,30 2.460,00 

Simões Filho - BA 
23 de Dezembro 2019 



7 

Detergente líquido, 	concentrado, 	biodegradável, 
Embalagem de 500 ml com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. 

r
neutro. 

UNID 290 

...," 
!I 3 t?  
T:,,,f 
et:A  ./21,14 
4 

',........," 

1,71 495,90 

8 

Esponja sintética dupla face para uso doméstico. 
Tamanho 	102x80x2Omm, 	embalagem 	plástica 
individual contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. UNID 190 1,36 258,40 

9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas 
overloqueadas em linhas de algodão. Dimensões 
de 40 x 60 cm, com variação de ate -5 cm. Cor: 

impressas 	pelo fabricante, 	no rotulo 	e colada 

fabricante, 	endereço, 	marca 	do 	produto, 
dimensões e composição. 

Branca. As seguintes informações deverão ser  

diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do  

UNID 150 

• 

4,25 

0 
0\tN e_ „tsa 

tésQ 

637,50 

10 

Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. UNID 190 5,95 1.130,50 

11 

Limpador multiuso. Embalagem de 500 ml com 
dados de identificàção do produto, 	marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 300 4,33 1.299,00 

12 

Luva de borracha em látex natural na cor amarela 
altamente 	resistente, 	palma 	antiderrapante, 
focado internamente em algodão, comprimento 
total não inferior a 30cm, nos tamanhos P/M/G. 
Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. UNID 190 7,63 1.449,70 

13 

Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox 
e pelo menos 2 esfregões apropriados. Tamanho 
do balde: 46 x 27 x 23 cm; Capacidade líquida 
aproximada do balde: 	6,5 Litros; 	Material dos 
esfregões: Microfibra absorvente. UNID 15 78,24 1.173,60 

laài 
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14 

Neutralizador 	de 	odores 	acondicionado 	em 
embalagem de 1L com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses contados 
da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. UNID 

Elder Cel 
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tino de Paula 
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15 

Pá 	coletora 	de 	lixo 	em 	plástico 	resistente 	a 
batidas, tipo caixa. Com  altura que proporcione 
ergonomia para o operador e uma manopla de 
borracha 	para 	amenizar 	o 	uso 	prolongado. 
Dimensões 	aproximadas: 	Comprimento: 
29cm/Largura: 29cm/Altura: 14cm/Cabo: 70cm. 

UNID 

, 	skpli0 
ukg lt,  

20 

sAts50 
a  náSo 

- • 4(0 

68,00 1.360,00 
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Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 100% 
algodão, para limpeza, na cor branca, dimensões: 
aproximadamente 65x40cm. UNID 380 

3 

6,63 

c, 
-T7 

O 

2.519,40 

Pano Multiuso de dimensões aproximadas de 
58cm X 33cm acondicionado em pacotes de 5 
unidades 	cada. 	A 	embalagem 	deverá 	estar 
lacrada e com dados de identificação do produto e 

17 marca do fabricante. PCT 220 11,52 2.534,40 

Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado. Tamanho: 

18 10cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades. FD 350 35,00 12.250,00 

Papel Toalha Interfolhadas, 100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado, com 02 

\ dobras. Tamanho aproximado: 20X21cm. Caixa 
--.. 	19 com 2400 folhas. CX 80 46,00 3.680,00 

Gel adesivo sanitário bactericida com aplicador 
incluído e de aromas variados. A embalagem 

20 deverá conter 6 discos de gel. 	' UNID 100 11,37 1.137,00 

Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de 500g 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 

21 entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 100 5,61 561,00 

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph entre 
7,0 a 7,5, perfumado. Embalagem: bombona com 
5 litros, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 

22 validade e registro ou notificação na Anvisa/ MS. UNID 80 48,38 3.870,40 

Silicone líquido 1 Litro, abrilhantador de superfície 
que reativa a cor de couros, plásticos, curvim, 
madeira, fórmica e metais, evitando aderência do  0We

% 

pó e umidade. As seguintes informações deverão CO 	.,\ wat. ospcau. 

ser impressas 	pelo fabricante, 	diretamente na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 

Giv...S•ix,0,60  

nome/CNPJ 	do fabricante, 	marca do produto, 4,  MARMINICIPAIDESIMÕESFILHO 
endereço, quantidade, composição, 	bem como 
sobre os 	riscos 	que apresentam 	a 	saúde e 
segurança dos consumidores e seguir as normas 

''',1 i':.t,. 	sa Bispo 
Apoio 

23 vigentes. UNID 30 49,20 1.476,00 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 

" 

reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1cm, / lel 
altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor cinza. Eider cetestin0 

44 
I 

JOsa le 

Np 

Pereira Sumi,:  
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 

goet fslEMPRO PA COPEL 
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fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço,  
quantidade, composição, 	bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos e 
seguir as normas consumidores vigentes. 

PCT 210 

.., 	 1244 
Q-- 4. ,, 	•a 

36,00 

O ,', 

7.560,00 

-,2.1  

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/-
1cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal 
para 40 litros, suportando 10 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, composição, 	bem como sobre os 

• riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
• consumidores 	e 	seguir 	as 	normas 	vigentes. 

Atender a(s) 	Normas (s) da ABNT, 	selo de 
identificação 	da 	conformidade 	e 	numero 	do 

25 registro junto ao lnmetro. PCT 150 28,73 4.309,50 

Tela para Mictório Odorizante confeccionada em 
PVC injetado, projetada para possibilitar o perfeito 
encaixe 	na 	base do 	mictório. 	Deverá 	possuir 
sistema de furos com antirespingo para evitar a 
deposição de detritos no encanamento evitando 
entupimentos indesejáveis. Os produtos devem 

. 

• ,.s<N\P estar 	embalados, 	individualmente, 	em 	luvas
•  plásticas e em caixas com 12 unidades cada. As 

seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
', ' • o 

fabricante, diretamente na embalagem em dpelo 5,tr me :, • 	•\,:l  
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 0 HL% CiktitaKiti2eatkES 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, composição, 	bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 

lana F. de Soga Bispo 
Apoio 

26 consumidores e seguir as normas vigentes. CX 4 106,80 427,20 

Dispensador inox manual de papel higiênico em 
rolo, com capacidade mínima para 300 metros de 

• papel. 	A 	embalagem 	deverá 	acompanhar 	2 
parafusos, 2 buchas para fixação e 1 suporte de 

27 fixação. UNID 2 259,80 519,60 

• 
• 

28 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 30 cm, cabo 
em madeira com comprimento de 1200 mm,

• podendo ter variação dimensional de +/- 5 %. As 
borrachas deverão ultrapassar a base em no 
mínimo 10 mm. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo fabricante, 	diretamente 	no 
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e 
colada diretamente no produto: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. 	• 
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Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com  
base em madeira de comprimento 40 cm, cabo 
em• madeira com comprimento de 1200, mm, 
podendo ter variação dimensional de +/- 5 %. As 

mínimo 10 mm. As seguintes informações deverão 
ser impressas 	pelo fabricante, 	diretamente 	no 
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e 
colada diretamente no produto: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. 

3 ti•  
borrachas deverão ultrapassar a base em no  

UNID 30 

9 

.. 	• 
kr, 

(2.; 
J 

17,92 

/ 

 tri 

-ri ,.. 
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537,60 

30 

Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura 220 mm, com 28 furos, cabo 
em madeira de comprimento 1100 mm, com 
variação dimensional de +/- 5%. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, 	endereço 	e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 
vigente(s). UNID 40 13,86 554,40 

• 

31 

Vassoura de cerdas em nylon, base retangular em 
madeira de largura 250 mm, cabo em madeira 

 comprimento 1100 mm, com variação dimensional  
de +/- 5%, com ponteira plástica rosqueável. As • 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. Registro obrigatório no IBAMA para 
produtos enquadrados de uso preservativo de 
madeira, conforme Instrução(ões) Normativa(s) e 
Norma(s) vigente(s). UNID 

CAtkt 	• \s,. 
Cià"e  

5001‘.  
• 

A 0°  

30 14,24 427,20 

32 

Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de 
largura 	300 	mm, 	cabo 	em 	madeira 	com 
comprimento 	de 	1100 	mm, 	com 	variação 
dimensional de 	+/- 5%, 	com 	ponteira 	plástica 
rosqueável. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto 
ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 

• 
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33 

Garrafa de álcool em gel de 1 litro para refil. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UND 150 28,34 4.251,00 

34 

Dispenser álcool em gel branco com reservatório 
e com acionamento por, meio da tecla "aperte". 
Capacidade: 	400 	ml; 	Dimensões aproximadas 
(Altura x largura x profundidade): 21 x 9 x 9 cm. UND,L 

• 

„4 6 44,68 268,08 
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Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 100% em 
fibra de celulose virgem, branco, não reciclado, 
com 02 dobras. Fardo com 6 unidades. FD 180 

,,,,, .-: 	.,. 
89,88 

0'i -- 
e',... 

—1'6.178,40 

36 

Refil para mop líquido com 85% de algodão e 15% 
de poliéster em 	sua composição. Possuir alto 
poder de absorção e resistência. Sem cabo UND 36 11,33 407,88 

37 

Cabo de alumínio reforçado de ia  qualidade que 
encaixa 	em 	todos 	os 	Mops 	profissionais. 
Comprimento de 1,40m. UND . 	15 34,86 522,90 

38 
MOP pó de 40 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 2 36,75 73,50 

39 
MOP pó de 60 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 

, 
1 77,80 77,80 

40 

Placa de sinalização (piso molhado). Largura: 30 
cm - Altura: 66 cm - Cor: Amarelo. Em material de 
alta resistência que represente ATENÇÃO. UND 3 57,46 172,38 

41 
Limpador desincrustante biodegradável e inodoro. 
Volume: 5 Litros UND 12 82,46 989,52 

42 
Detergente limpa carpete de alta concentração. 
Volume: 5 Litros UND 12 38,55 462,60 

43 

Carro funcional de alta capacidade com tampa e 
saco 	para 	recolhimento 	de 	lixo 	com 	zíperes 
frontais. 	Capacidade 	mínima 	de 	150 	Litros; 
Composto de material de alta resistência e que 
respeite as determinações das NR's 32 e 17. Com  
espaço 	para 	acondicionamento 	de 	balde 
ferramentas, 	acessórios 	ou 	outros 	objetos. 
Rodízios emborrachados. UND 2 836,87 1.673,74 

TOTAL R$89,970,60 

VALIDADE 30 DIAS 

, 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 . Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.bá.gov.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 2 de dezembro de 2019 16:48 
Para: 	 'esperancacomatac@gmail.com'. 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 CARTA DE COTAÇÃO.docx 

À empresa Esperança Comércio Atacadista 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
empresa, um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Dados da Câmara (caso necessite): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNPJ No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA.. 

Favor encaminhar o orçamento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1: O orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 2 de dezembro de 2019 16:51 
Para: 	 'informais.outdoor@gmail.com'; 'Wilson Cardoso' 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 CARTA DE COTAÇÃO.docx 

À empresa Infor + 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
empresa, um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Dados da Câmara (caso necessite): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNPJ No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

Favor encaminhar o orçamento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1: O orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de:Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 2 de dezembro dê 2019 16:52 
Para: 	 'ssaserv@hotmail.com' 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 CARTA DE COTAÇÃO.docx 

À empresa Bahia Essências 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
empresa, um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Dados da Câmara (caso necessite): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNPJ No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

Favor encaminhar o orçamento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1: O orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 'Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao©camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 09:50 
Para: 	 'marivaldosantiago777@gmail.com' 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 CARTA DE COTAÇÃO.docx 

À empresa Marivaldo Santiago 

Bom dia. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
empresa, um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Dados da Câmara (caso necessite): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNPJ No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

Favor encaminhar o orçamento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1: O orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de. Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 quarta-feira, 18 de dezembro de2019 16:25 
Para: 	 'prdenivaldosilva@gmail.com' 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 CARTA DE COTAÇÃO.docx 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
empresa, um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Dados da Câmara (caso necessite): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNPJ No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

Favor encaminhar o orçamento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1: O orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 257/2019. 

4'.  o 

A‘\" 

4,; • 	O 	',"' ,,,•,ç' 

EMPRESAS 	 Ok; ss  

HERICO SAMUEL CARVALHO 
DANTAS/ ME 

LOURIVAL ARAUJO DE 
ALMEIDA/ME 

LEONARDO CARMO DOS 
SANTOS/ME 

ITEM 

_ 

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS APR 
QUANT 
IDADE 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

QUANT 
IDADE 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

QUANT 
IDADE 

VALOR 
UNIT VALOR TOTAL 

1 ÁGUA SANITÁRIA 1000ML LT 144 3,84 552,96 144 2,38 342,72 144 2,50 360,00 
2 ÁLCOOL ETÍLICO 1000ML 	' UNID 144 18,60 2.678,40 144 , 	10,20 1.468,80 144, 9,90 1.425,60 

2.245,00 
398,00 

3 AROMATIZANTE AMBIENTAL 5L,, 	%I? UNID 50 106,63 5.331,50 50 45,60 2.280,00 50 44,90 
4 BALDE PLÁSTICO 20L 	 'Abri& S.  BdosaAraliJO 

:1 : UNID 20 23,76 475,20 20 _ 	13,58 271,60 20 19,90 
5 PURIFICADOR SPRAY 360ML UNTO 190 16,80 3.192,00 190_ 11,82 2.245,80. 190 12 90 2.451,00 

1.800,00 
150,00 

6 DESINFETANTE LÍQUIDO 51 UNID 100 28,80 2.880,00 100 12,30 1.230,00 100 18,00 
7 DE i ERGENTE LÍQUIDO 500ML UNID 60 3,36 201,60 60 1,71 102,60 60 , 2,50 
8 A UNID 60 1,44 86,40 60 1,36 81,60 60 1,50 90,00 ESPONJA SIN i E i ICA 
9 FLANELA PARA LIMPEZA 	 "p' UNID 100 4,80 480,00 100 4,25 425,00 100 3,50 350,00 
10 LIMPA VIDRO 500ML 	Dier C.31,.tinu de Pa ,it UNID 80 6,24 499,20 80 5,95 476,00 80 6,50 520,00 
11 LIMPADOR MULTIUSO 500ML 	 -, ostro UNID 144 6,96 1.002,24 144 , 4,33 623,52 144 4,50 648,00 
12 LUVA DE BORRACHA UNID 90 8,40 756,00 90 7,63 , 686,70 90 , 6,50 585,00 
13 BALDE SPIN MOP UNID 5 156,00 780,00 5 78,24 391,20 5 99,90 499,50 ' 
14 NEUTRALIZADOR DE ODORES 1 UNID 20 , 72,00 1.440,00 20 33,23 664,60 20 29,90 598,00 
15 PÁ COLETORA DE LIXO UNID 4 118,99 475,96 4 68,00 272,00 4. 59,90 239,60 
16 PANO DE CHÃO EM ALGODÃO  . UNID 240 9,12 2.188,80 240 6,63 1.591,20 240 6,50 1.560,00 

900,00 17 PANO MULTIUSO ..k PCT 5un 120 8,40 1.008,00 120 11,52 1.382,40 120 7,50 . 
18 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 	2 4 	f;  FD 8un 120 86,40 10.368,00 120 35,00 4.200,00 , 120 45,00 5.400,00 

4.160,00 
774,00 

19 PAPEL TOALHA 	 Josana P o _rei,-. 	, CX 2400un . 80 76,80 6.144,00 80 46,00 3.680,00 80 . 52,00 
20 GEL ADESIVO SANITÁRIO 	rvi r mi., ... 	' ' 	I i'

i 
 l)•- UNID 60, 19,68 1.180,80 60 11,37 682,20 60 12,90 

21 
F4" 4"'''re DA Ccw,,t-L  

SABÃO EM PÓ 500G UNID 40 6,24 249,60 40 5,61 224,40 40 4,50 180,00 
22 SABONE 	t h PARA AS MÃO 5L UNID 40' 48,00 1.920,00 40 48,38 1.935,20 40 , 45,00 

49,90 
1.800,00 

249,50 23 SILICONE LÍQUIDO 11 UNID 5 84,00 420,00 5 49,20 246,00 5 
24 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 1001 PCT 100un 150 91,20 13.680,00 150 36,00 5.400,00 150 45,00 6.750,00 
25 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 401 PCT 100un 150 21,60 3.240,00 150 28,73 4.309,50 150, 15,00 2.250,00 

26,00 26 TELA PARA MICTÓRIO CX 12un 4 70,85 283,40 4 106,80 427,20 4 6,50 
27 DISPENSADOR INOX MANUAL DE PAPEL UNID 2 168,96 337,92 2 259,80 519,60 2 189,90 379,80 
28 RODO PARA PISO 30CM UNO 5 16,80 84,00 5 16,23 81,15 5 9,90 49,50 
29 RODO PARA PISO 40CM UNID 5 16,80 84,00 5 17,92 89,60 5 12,00, 60,00 ' 
30 VASSOURA DE CERDAS EM PIAÇAVA UNID 10 13,92 _ 139,20 10 13,86 138,60_ 	10 6,50 65,00 
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31 VASSOURA DE CERDAS EM NYLON UNID 5 21,12 105,60 5 14,24 71,20 5 12 90 64,50 
32 VASSOURA DE CERDAS EM PELO UNID 4 30,74 122,96 4 24,00 96,00 4 25,90 103,60 
33 GARRAFA DE ÁLCOOL EM GEL 1L UND 100 15,60 1.560,00 100 28,34 2.834,00 100 9,90 990,00 
34 DISPENSER ÁLCOOL EM GEL UND 6 44,59 267,54 6 44,68 268,08 6 49,90 299,40 
35 PAPEL TOALHA EM BOBINA FD 6un 100 132,00 13.200,00 100 89,88 8.988,00 100 89,90 8.990,00 
36 REFIL PARA MOP UND 15 11,88 178,20 15 ' 11,33 169,95 15 24,90 373,50 
37 CABO DE ALUMÍNIO PARA MOP UND 10 20,66 206,60 10 34,86 348,60 10 34,90 349,00 
38 MOP PÓ DE 40CM UND 2 47,92 95,84 2 36,75 73,50 2 89,90 179,80 
39 MOP PÓ DE 60CM UND 1 61,66 61,66 1 77,80 77,80 1 99,90 99,90 
40 PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO UND 3 48,22 144,66 3 57,46 172,38 3 59,90 179,70 
41 LIMPADOR DESINCRUSTANTE UND 44,76 - - 82,46 - - 69,90 
42 DE i ERGENTE LIMPA CARPETE UNID - 38,40 - 38,55 - 59,90 
43 CARRO FUNCIONAL UND 2.280,00 836,87 - 799,00 

TOTAL 78.102;24 49.568,70 48.592,90 

Foram solicitados orçamentos para as seguintes empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitação: INFOR MAIS, ESPERANÇA COMÉRCIO, LEONARDO 
CARMO DOS SANTOS, HÉRICO SAMUEL, MERCADINHO LOURIVAL, BANIA ESSÊNCIAS, MARIVALDO SANTIAGO e PR. DENIVALDO SILVA. Obteve-se resposta 
das empresas que estão descritas no mapa .comparativo acima, conforme documentos anexados ao processo administrativo. Após o recebimento, a 
Administração fez uma readequação dos quantitativos dos materiais e com base nestes e nos preços ofertados, aferiu-se uma média global de R$ 58.754,61 
(cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). 

Gâ/J 	1 42ahrus  
Gabriel Silva Barbo 'a Araújo 

Matrícula no 198.197 
Setor de Compras e Licitações 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINIStiV\TIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, 27 de dezembro de 2019. 

Processo Administrativo: no 257/2019. 
Origem: Diretoria Administrativa 
Destino: Diretoria Financeira 
Assunto: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

Prezado Senhor: 

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria, informações quanto à existência de 
previsão orçamentária para as despesas descritas acima. Após realizar uma readequação 
nos quantitativos, ficou definida uma estimativa global no valor de R$ 58.754,61 
(cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um 
centavos). Assim solicito também, na oportunidade, que nos discrimine a dotação 
orçamentária que correrá tal despesa. 

Praça a Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA FINANCEIRA 
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA 

Simões Filho, 27 de dezembro de 2019. 

Processo.Administrativo: no 257/2019. 
Origem: Diretoria Financeira 
Destino: Diretoria Administrativa 
Assunto: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal 
de Simões Filho. 

Senhor Diretor: 

Em resposta à solicitação formulada por Vossa Senhoria a respeito da existência de dotação 

orçamentária para a despesa acima informada, informo que: 

Existe previsão orçamentária para a aquisição dos materiais e fica reservado o valor de R$ 

58.754,61 (cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 

e um centavos) para o período. 

A dotação orçamentárias que correrá a despesa é: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 — Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2001 — Gestão das Ações das Atividades 
Elemento de Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — O 

Câmara 
tros 

Atenciosamente, 

LOapra/ 	çzrtsv-%--5:%-kki 
Laiane dos Santos Souza 	 Leonardo 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 	 COORDENADOR CO 

Matrícula no 208207 	 Ato 

ira da Silva 
ÁBIL E FINANCEIRO 
/2019 

: CAMARAMUN 	vES F11110 
lana F.deSousa Bispo 

Apoio 

, m 	4104,49"6 C..45 
D.  iro Damaceno Chagas 

DIRETOR FINANCEIRO 
Ato no 026/2019 

Praça da Bíblia, Vil — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Simões Filho, 30 de dezembro de 2020. 

Processo Administrativo: no 257/2019. 
Origem: Diretoria Administrativa 
Destino: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
Assunto: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

Prezado Senhor. 

Cumpridas as formalidades legais, quanto a reserva orçamentária para a contratação 
prevista no Processo Administrativo em epígrafe, encaminho a V. Sa., o respectivo 
processo para que sejam tomadas as medidas decorrentes. 

Atenciosamente, 

CiMARAMUNICIPAIDE SIMÕES FI1110 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

Praça da Bíblia, sin — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



     

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

 

     

     

- Simões Filho, 06 de janeiro de 2020. 

Processo Administrativo: no 257/2019 
Origem: Pregoeiro Oficial -1 Setor de Licitações e Compras 
Destino: Procuradoria Jurídica 
Assunto: Emissão de Parecer Jurídico referente ao Edital do Pregão Presencial no 
001/2020. 

Encaminhamos a Vossa Senhoria o Processo Administrativo no 257/2019, visando 
o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho, referente ao Pregão Presencial no 001/2020. Assim 
sendo, solicitamos o exame e parecer sobre o Edital e seus Anexos, nos termos do art. 
38, parágrafo único da Lei no 8.666/93 e Lei no 10.520/2002. 

;, • 
ChARAtill 'A )NdES FILHO 

lana F. de Sousa Bispo 
Apoio 

Atenciosamente, 

Josa e Pereira Santo;; 
fx/prioRo DA agpeL 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Social. 	  

Nome de Fantasia' 	  

CNP) No 	  

Endereço. 	  

Cidade. 	  Estado 	  Tel. 	  

E-mail. 	  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, atendendo às especificações constantes • do Termo de 
Referência e demais anexos, a ser julgado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, para a Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara Municipal de Simões Filho e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital e remetê-lo 
ao Setor de Licitações, através do e-mail: licitacao©camarasimoesfilho.ba.gov.br. 

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
http://ba.portaldatransparencia .com. br/ca ma rasi m oesfil ho/  

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
responsabilidade da comunicação direta com o licitante, por meio de fax ou e-mail de 
eventuais esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no instrumento 
convocatório no decorrer do processo do certame, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação. 

Local: 	  

Nome do Contato por extenso 	  

R. G. No.: 	  

Assinatura: 

CiMARPM1,?Y' .WE...510E911110  
lana F.deSousa Bispo 

Apoio  de 	 de 2020. 

Elder C te no de Pauis 44Á !IN 
Jp§.e .. .Pereira Santo,: 

igly)00R,pA COPEL 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRKTIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

EDITAL — PROCESSO LICITATÓRIO No 001-2020 

Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal no 10.520 de 17 de 
julho de 2002; Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Federal no 
123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal no 1.078 de 08 de 
janeiro de 2007. 

MODALIDADE — PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 257/2019. 
glIMYFIIRO COARAMUNICI 

lana F. de Sousa Bispo 
OBJETO A CONTRATAR: 	 Apoio 

Fornecimento de 	materiais de 	limpeza 	para 	suprir as 	necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, conforme especificações constantes no 
Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data 	inicial 	para 	o 
recebimento 	das 	propostas 
xx/xx/2020. 

_._ 

Horário 	inicial 	para 	o 	recebimento 	das 
propostas: 09h3Omin (horário local) 

Pregoeiro: Elder Celestino de Paula (Portaria no 002/2020) 

LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro, 
Simões Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - telefax.: (71) 2108 7200/7236 - Site de 
Publicação: http://ba.portaldatransparencia.com.br/camarasimoesfilho/  
E-mail: licitacao©camarasimoesfilho.ba.gov.br  

..s• 

-e'S4  11)4 
Jos re Peleira SanL, 	ss  

MEMORO DA COPEL 	# 
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Elder Celestin 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020. 

A Câmara Municipal de Simões Filho por intermédio do Pregoeiro Oficial, Elder Celestino de Paula, designado 
através da Portaria no 002/2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 
local indicados fará realizar licitação vinculada ao Processo Administrativo no 257/2019, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de empresa para o 
fornecimento de materiais de limpeza, conforme informações constantes neste Edital e seus Anexos e de 
acordo com os seguintes dispositivos legais: Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002;.  Lei Federal no 
8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Federal no 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal no 
1.078 de 08 de janeiro de 2007, 

DO OBJETO 

	

1.1 	A presente licitação tem por objeto o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões, conforme informações constantes neste Edital e 
seus anexos, 

2. DA SESSÃO DE ABERTURA 

tat0°.  DATA DA SESSÃO: 	/..../2020 
INÍCIO DA SESSÃO: •09h3Omin (horário local) 
LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - Praça da Bíblia, s/n — Centro - Simões Filho-Ba - 
CEP: 43.700-000, tel.: (71) 2108 7200/7236. 

	

2.1 	Ocorrendo decretação de feriado, ou qualquer outro motivo de força maior que impeça a 
realização da Sessão de Recebimento e Abertura das Propostas Escritas e Lances Verbais na data 
prevista no preâmbulo deste Edital, sua abertura ocorrerá no próximo dia útil imediatamente 
seguinte, no mesmo horário e local, independentemente de nova comunicação. 

	

2.2 	Se no próximo dia e horário estiver programado outro procedimento licitação, nesta hipótese a 
licitação será reprogramada e a nova data será informada aos licitantes que tiverem adquirido o 
edital. 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

	

3.1 	Só poderão participar da presente licitação, as empresas que tenha o ramo de atividade 
compatível com o objeto a ser licitado e que atenda a todas as exigências deste Edital. 

	

3.2 	Não serão admitidas na presente Licitação pessoas Físicas, nem consórcio de pessoas jurídicas. 

	

3.3 	Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem em processo de 
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de ir(árporação, que estejam cumprindo suspensão 
temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com a Câmara Municipal de 
Simões Filho ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

, 
Jos 	e Pereira Sant4, 

MEMBRQ DA copa. , 
ç'p 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

P..L. • 

	

3.4 	É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de 
terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, previstas na Lei Federal no. 
8.666/93. 

	

3.5 	Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original (inclusive os 
extraídos via internet) por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração, ou publicações em órgão da imprensa oficial, ou em cópias não 
autenticadas desde que acompanhados dos originais. 

	

3.6 	Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da ADMINISTRAÇÃO, 
necessário será o comparecimento do interessado na sala da Comissão de Licitação munido de 
originais e cópias, PREFERENCIALMENTE, até o penúltimo dia útil anterior à realização da 
sessão de abertura. 

	

3.7 	Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

3.8 Os pedidos de esclarecimentos devem ser feitos por e-mail 
(licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br), enquanto as IMPUGNAÇÕES e RECURSOS 
deverão ser protocolados pessoalmente junto ao setor de protocolo da Câmara, no 
horário de funcionamento normal da repartição (segunda a quinta-feira, das 
08h:00min às 12h:00min e 13h:00min às 17h:00min, e sexta-feira, das 08h:00min às 
13h:00min), não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax 
ou por meio eletrônico. 

	

3.9 	Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos 
prazos legais. 

3.10 Não será permitida a participação de empresas que tenham enviados seus ENVELOPES 
(Credenciamento, Proposta de Preços e Habilitação) via Correios/Sedex/Viação Aérea. 

3.11 Serão aceitos os envelopes entregues por um preposto, desde que os 'mesmos sejam 
protocolados (PRESENCIALMENTE) no setor apropriado até o horário designado para a sessão 
de abertura do presente Pregão Presencial. 

3.12 As empresas interessadas em participar deste procedimento, poderão se fazer representar junto a 
Câmara Municipal de Simões Filho na Comissão de Licitações, no dia, horário, e local indicado 
neste Edital por meio de representante legalmente constituído. 

\ 

	

4.1 	Considera-se como representante legal, ou credenciado junto ao pregoeiro a p" soa ? isica 
regularmente designada para representar a licitante no processo licitatórick, 

$'‘ 

01Á • ...... 4U' 	 \S• 	 Página 4 de 43 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE.  SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRAYIVÁ 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

4.1.1 O credenciamento será efetivado por: 

Em se tratando de SÓCIO, far-se-á através da apresentação de cópias simples Carteira de 
Identidade, acompanhada da original; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em cópia 
simples acompanhada do respectivo original ou cópia autenticada em Cartório. No caso das 
Sociedades por Ações, apresentação do documento de • eleição e posse dos administradores, em 
cópias simples acompanhadas das originais ou cópia autenticada em Cartório; 

Em se tratando de mandatário, através de CREDENCIAL, esta Será apresentada 
(preferencialmente na forma do ANEXO III, do Edital), acompanhada de cópia simples da 
Cadeira de Identidade e original e também do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em 
cópia simples e o respectivo original, ou cópia autenticada em Cartório; 

Quando o mandatário for representado através de PROCURAÇÃO, esta será apresentada por 
instrumento PÚBLICO ou PARTICULAR que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante no 
modelo do referido ANEXO, (caso seja PARTICULAR' com firma reconhecida em Cartório) 
e também o Estatuto/Contrato Social (em cópia simples acompanhada do respectivo original ou 
cópia autenticada por Cartório). O mandatário apresentará, no ato, a Carteira de Identidade 
ou outro documento oficial de identificação que contenha foto, em cópia simples acompanhada do 
respectivo original ou cópia autenticada por Cartório; 

A não apresentação ou a apresentação de forma incorreta da procuração/credencial, não excluirá 
a empresa interessada de participar da licitação, mas impedirá o representante de se manifestar e 
de responder pela empresa a qual está vinculado; 

Para dirimir dúvida sobre a atividade econômica compatível com o objeto de licitação — quando 
esta não for explicitada no ato constitutivo, contrato social ou estatuto — o servidor responsável 
pelo 	credenciamento 	poderá 	consultar 	o 	portal 	eletrônico: 
http://www.cnae.ibge.gov.br/pesquisa.asp.  

O Documento de Identificação deve estar em perfeitas condições, com foto, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do representante indicado. 

4.2 	No credenciamento, o representante da licitante entregará à Comissão de Licitação, em separado, 
fora dos envelopes de preço e de habilitação, os seguintes documentos: 

Estatuto Social, Contrato Social ou documento de Eleição e Posse dos Administradores; 

CREDENCIAL ou PROCURAÇÃO; 

Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente 
.\.40 

habilitação constantes do Edital, na forma do ANEXO IV. 

4.3 	Se a licitante não apresentar a declaração citada no item 4.2 "c", o Pregoeiro autorizará o 
representante legal da empresa, com poderes para assinar documentos, que a mesma seja 
feita na própria sessão, ou se ainda, a referida declaração estiver dentr& um dos envelopes da 

Página 5 de 43 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

Elder C Meti 

ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPALDE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá, o Pregoeiro, na presença de 
todas as licitantes, solicitar que a mesma abra os respectivos, retire-a e o lacre novamente. 

4.4 	Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação de 
habilitação, sem representante credenciado, deverão remeter fora dos envelopes, à declaração 
acima. 

4.5 	Quanto às Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 

a) 	Apresentar Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Cornplementar no 123/06, com data de emissão não superior a 30 
(trinta) dias da abertura da licitação e será apresentada FORA dos envelopes no 61.  (PROPOSTA 
DE PREÇOS) e no 02 (HABILITAÇÃO), modelo ANEXO VIL 

4.6 	Não será aplicado o tratamento diferenciado às empresas que não atenderem ao disposto acima. 

4.7 	Os documentos referidos no item 4, poderão ser apresentados, em cópia autenticada por cartório, 
ou cópia não autenticada acompanhada do original. 

4.8 	Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes 
retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em 
unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 

4.9 	Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1 	Os interessados, no dia, hora e local indicados neste Edital, para a realização desta licitação, 
deverão entregar os 2 (dois) envelopes contendo a Proposta de Preços e Documentos de 
Habilitação, devidamente lacrados e indevassáveis, rubricados nos seus lacres, contendo em sua 
parte externa os seguintes elementos: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020 
ENVELOPE No 01 — PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020 
ENVELOPE No 02 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

111'  
Jos ffrie Per 2:.ra Sdni 

MEMBRO DA copal:&çà 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

	

6.1 	A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do ANEXO II deste ato convocatório, 
redigida em português, em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de 
forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às 
especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu 
titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando: 

Razão Social, número de inscrição do CNPJ, telefone/fax/email/contato da empresa; 

Preço unitário e global expresso em moeda nacional, incluindo a marca de Cada produto 
ofertado; 

Prazo mínimo de validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias, contados á partir da data 
de sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo; 

A proposta deve, conforme as especificações deste Edital, precisar os materiais a serem 
fornecidos e conter orçamento detalhado, com a expressa indicação da remuneração global; 

Declaração de que a proposta apresentada contempla todas as despesas 'necessárias para a 
prestação dos serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas 
expressamente estabelecidas neste ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da 
contratada, inclusive, as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, 
alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, Contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

	

6.2 	Havendo divergência entre os valores apresentados em algarismos e aqueles apresentados por 
extenso, a comissão de licitação considerará aqueles apresentados por extenso. 

	

6.3 	Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo 
se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir 
sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

	

7.1 	Para habilitação ao presente PREGÃO os licitantes deverão apresentar em ordem sequencial e 
encadernados (preferencialmente) os documentos relativos a: 

7.1.1 Habilitação jurídica, consistindo nos seguintes documentos: 

0. 4  
CMAMUNICIPAIDESMESFIlle  

lana F.deSousaBlspo 
Apoio 

Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações se forem o caso, tudo devidamente 
arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de empresa individual, em cujo teor 
se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade com o objeto Wado; 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato cial e suas alterações, se foro 43,), tudo devidamente 

. 
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arquivado na Junta Comercial do estado de origem, em se tratando de sociedade comercial, e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado, de documentos de eleição de seus administradores, 
em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade com o objeto licitado; 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 	, 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

Cópia da cédula de identidade do representante legal da empresa (sócio administrador), em cópia 
simples juntamente com o respectivo original, ou cópia autenticada em Cartório. 

7.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista, consistindo nos seguintes docUinentos: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da séde do Licitante; 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débi' 
a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativa expedida pelo município, relativo ao 
domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 
Caixa Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei 
Federal no 12.440 de 07 de julho de 2011; 

Certidão Negativa de Improbidade Administrativa (EM NOME DA EMPRESA), fornecida através 
do site: http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.  

7.1.3 Qualificação econômico financeira, consistindo nos seguintes documentos: 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data 
da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade; 

Comprovação de Capital ou Patrimônio Líquido no montante mínimo de R$,...5.800,00 (cinco mil e 
oitocentos reais) para o valor total estimado deste certame. 
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7.1.4 Qualificação Técnica: 

Apresentação de 01 (um), ou mais Atestado (s) ou declarações de capacidade técnica, em nome 
da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da 
proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado. Os 
atestados não serão aceitos caso sejam apresentados com assinaturas de-  funcionários sem 
competência legal para atestarem a execução da atividade; 

7.2 	Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, 
assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, na forma do 
ANEXO V; 

,4 
7.3 	Declaração de que entre os sócios da empresa não existe servidor público ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação, na forma do Art. 90 III, da Lei 8666/93, na 
forma do ANEXO VI; 

7.4 	Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 
e Municipal, na forma do ANEXO VIII; 

7.5 	As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão consideradas 
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição; 

7.6 	Os documentos emitidos através da internet terão suas autenticidades confirmadas por meio de 
consulta "on-line". 

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 	 1 

8.1 	Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão os documWtos ronstantes 
do item 5 do Edital procedendo-se a sua imediata abertura e a verificação da conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

8.2 	A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
EDITAL e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas: 

8.2.1 Que não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

8.2.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

8.2.3 Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

8.3 	Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e 
estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, para o recebimento 
de novas propostas. 

7--- 	8.4 	Havendo apenas uma proposta, desde sue atenda a todas as condições o*INital, e estando o 
\.‘",.:\ 
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seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro 
negociar, visando a obter preço melhor. 

	

8.5 	As propostas não desclassificadas serão selecionadas pára etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

8.5.1 No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquele serão selecionados para a fase de lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

8.5.2 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

8.5.3 .[Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 

8.5.4 O valor do lance mínimo a ser apresentado pelos licitantes na fase de lances será definido pelo 
pregoeiro, tomando por base, o menor valor apresentado entre os licitantes. 

	

8.6 	Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

	

8.7 	Havendo empate entre as empresas será assegurada, como critério de desempate, a preferência 
de contratação para a Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): 

8.7.1 Entende-se por empate aquelas situações em que após a fase de lances e antes da 
negociação, as ofertas apresentadas correspondam à diferença de até 5% (cinco por cento) 
superior ao valor do lance; 

8.7.2 Após o encerramento dos lances, a ME ou EPP melhor classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos; 

8.7.3 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por ME ou EPP. 

	

8.8 	Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, 
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 

8.9 
\ar 

CiMARANNICIPAI DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

Far-se-á com.  a verificação de que o licitante atendeu as condições de habilitação estabelecidas 
neste edital, no que se refere à Habilitação jurídica, Regularidade fiscal, Qualificação técnica e 
Qualificação econômico financeira: 

8.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME e da EPP, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, na forma da Lei Complementar n° 123/2006, 

Pácina 10 de 43 
CASAR 	I IPAIDESIFICFSFILHO 

Gabriel S. Barbosa Araújo 
Apoio 

MEMBRO DA COM 



donat441,11 thisimõEsnuio 
respectivo licitante declarado vencedor. 

1 
lana F. de Sonsa Bj.sgo 

Anoto 
O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

1 	
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alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, podendo ser prorrogado por igual período, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, para a regularização da documentação, do pagamento ou do parcelamento do 
débito, e para a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 

8.9.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará a 
preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

	

8.10 	Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado Vencedor. 

	

8.11 	Caso a oferta não seja aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 

	

8.12 	Ao final da etapa de lances ou quando houver apenas uma proposta, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

	

9.1 	Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do.  recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

	

9.2 	O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

	

9.3 	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

	

9.4 	Decididos os recursos, a •autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao • 
licitante vencedor. 

	

9.5 	Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar 
o contrato no prazo definido em edital. 

	

9.6 	Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
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do contrato, comportar-se de modo iniciem-leo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 
com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais. 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1 	Será firmado contrato entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a empresa vencedora, no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação. 

10.2 	Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 
tenham servido de base à presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos. 

10.3 	Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao 
valor que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta 
escrita. A referida proposta será encaminhada à Administração, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis. 

10.4 	A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos e/ou 
apostilamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será' 
providenciada pela Administração até o 50  dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às expensas da CONTRATANTE, nos termos do 
parágrafo único do artigo 61, da Lei.  n.o 8.666/93. 

10.5 	O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos artigos 
77 e 78 da Lei no 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei. 

10.6 	A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as 
consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei no 8.666/93. 

10.7 	A recusa injustificada do licitante proponente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo 
estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo 
prazo de 12 (doze) meses. 

10.8 	No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração . 
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o'contrato em 
nome do proponente. 

10.9 	A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da 
documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da assinatura. 

\94  
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

,k.s0 
11.1 	As normas disciplinadoras desta licitação serão interpre dak• 	ravor da ampliação da disputa, . 

respeitada. a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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11.2 	Fica assegurada a Câmara o Municipal de Simões Filho o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

	

11.3 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, devendo 
ser assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser Registradas expressamente na 
própria ata. 

Os envelopes das licitantes participantes que ficarem retidos sob a guarda do Comissão ficarão à • 
disposição para retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, durante 10 (dez) dias 
contados após a finalização do processo, os quais serão destruídos ao fim do prazo acima 
referido. 

	

11.7 	Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

	

11.8 	A petição será dirigida a autoridade competente, que decidirá no prazo de um dia útil. 

	

11.9 	Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, • 

11.10 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, que decidirá com base - 
na legislação em vigor. 

11.11 As dúvidas •a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal. 

11.12 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Simões Filho/Ba. 

CiMARAMIJNICIPAIDESIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo pop 	11.16 A Câmara Municipal de Simões Filho poderá revogar a presente licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

11.13 Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

11.14 A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste Edital. 

11.15 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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Simões Filho, 	 de 	 de 2020. 

Elder Celest 
Pregoeiro 

CÂMARA 	I.DESIMÕESFILHO 
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- 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por 
provocação de qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado. 

11.17 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

11,18 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes 
da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou 
contrariem a legislação pertinente. 

11.19 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

11.20 No caso de 'alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, • 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

	

12.1 	Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação estão 
consignados no orçamento Municipal para o exercício 6rrente conforme rubricas: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo • Outros. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

	

13.1 	A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por preço 
global. 

DOS ANEXOS 

	

14.1 	São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

PAIDESIMÓESFILHO;.  
Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação; 	 lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 
Anexo V - Modelo de Declaração do disposto no Inciso XXXIII do art. 70  da CF; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto do art. 90  da Lei 8.666/93; 
Anexo VII - Modelo de Declaração Lei no 123/06; 
Anexo VIII Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IX - Minuta de contrato. 

Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo III - Modelo de Credenciamento; 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO: 

	

1.1. 	Constitui o objeto deste Pregão, o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades 
da Câmara Municipal de Simões Filho. 

DA JUSTIFICATIVA: 

	

2.1. 	A contratação justifica-se tendo em vista a necessidade do devido suporte material às atividades 
desta Casa Legislativa, sendo que a quantidade estimada para consumo foi estipulada levando-se em 
conta o que foi consumido durante o ano anterior, observando-se o quantitativo será entregue 
conforme utilização e disponibilidade de espaço físico para armazenamento nas instalações da 
CONTRATANTE. 

	

2.2. 	As médias de preços, previstas para esta contratação foram calculadas com base em orçamentos 
recebidos pela Administração, no período de 18/12/2019 a 23/12/2019, e servem apenas de 
indicativos, para efeito de formulação das propostas de preços. 

Oi  
SO 

Sfç k.  *,\s0 
50\;3  

	

3.1. 	Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a erWeg's4 q4dade dos 
produtos, objeto desta licitação; 

	

3.2. 	Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo 
máximo de 48 horas, após solicitação da Administração; 

	

3.3. 	O descarregamento dos materiais ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de 
obra necessária; 

	

3.4. 	Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 
troca do fornecimento que não atenda ao especificado; 

	

3.5. 	A Câmara Municipal de Simões Filho não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, 
proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, 
qualquer dano causado pela atuação da contratada, bem como prejuízos causados a terceiros. 

	

3.6. 	As especificações não mencionadas (especificações omitidas), não isentam a empresa fornecedora 
dos materiais do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme estabelece o Código 
de Defesa do Consumidor; 

3. 	CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

CÁMAR 	CIPAIDESIMÕESFILHO 
S. Barbosa Araújo 

Apoio 
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4. 	DA DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

4.1. 	Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo a - 
Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo ao
. 

 
domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei Federal 
no 12.440 de Ofde julho de 2011; 

4.2. 	As certidões relacionadas no item anterior serão anexadas por ocasião, também, de cada NOTA 
FISCAL/FATURA emitida. 

4114ift I Jos •de Pereira Santo 
MEMBRO DA copEL  

CÀM 	UH IPALDE SOES FILHO 
Ga 	el S. Barbosa Araújo 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 001/2020 

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões 
Filho. 

A empresa 	 , inscrita . no CNP) sob n.o 
estabelecida na 	 , no 	, bairro 	  CEP 
	 , cidade de 	 , telefone 	 , email 	 , atendendo à convocação 
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 001/2020, vem apresentar sua proposta de preços 
atendendo as especificações abaixo: 

Declaramos que: 

I - Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua 
preparação. 

II - Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos para o fornecimento, taxas, 
impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo 
contratante para execução completa do contrato. 

III - Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a 
ter mais de um resultado. 

IV - Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 

V - Os materiais são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. 

VI - Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento dos 
materiais objeto desta licitação, inclusive as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, . 
alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, 
fiscais, para-fiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos -determinados pela autoridade 
competente. 

de 	 de 2020. 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data de Abertura: 	de .... de 2020 
Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial n0  001/2020 

Segue a proposta de preços Para o fornecimento de materiais para limpeza, conforme descrição abaixo: 

ITENS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APR MARCA MJANT 
VALOR 
UNIT TOTAL 

1 

Água 	Sanitária 	- 	Base 	hipoclorito 	de 	sódio. 
Embalagem 	de 	1000 	ml 	com 	dados 	de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 	fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. LT 144 2,91 418,56 

2 

Álcool Etílico Líquido 96°C. Embalagem de 1000 ml 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses contados da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 144 12,90 1.857,60 

3.285,50 3 

Aromatizante 	ambiental 	Embalagem 	de 	5 	litros 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 	6 	meses contados da 	data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 50 65,71 

4 

Balde 	plástico, 	tipo 	doméstico, 	capacidade 	20 
litros, polietileno de alta densidade, alta resistência 
a impacto, paredes e fundo reforçados, com alça 
de metal com reforço no sep.  encaixe. As seguintes 
informações deverão ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou 
CNPJ 	do 	fabricante,, 	marca 	do 	produto 	e 
capacidade. UNID . 20 

COA' 
4. 

t 
fl 
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381,60 

5 

Purificador Spray. 	Embalagem de 360 ml 	com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses 	contados 	da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 190 13,84 2.629,60 

6 

Desinfetante líquido. Embalagem de 5 litros com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses 	contados 	da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 100 19,70 1.970,00 

7  

Detergente 	líquido, 	concentrado, 	biodegradável, 
neutro. 	Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 	fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. UNID 60 2,52 151,40 

Jos 	e Pereira Sankk, - 
MEMBRO PA copEE  
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SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

8 

Esponja sintética dupla face para uso doméstico. 
Tamanho 	102x80x2Omm, 	embalagem 	plástica 
individual contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. UNID 60 1,43 

...,._..,..- 

86,00 

9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas 
overloqueadas em linhas de algodão. Dimensões 
de 40 x 60 cm, com variação de ate -5 cm. Cor: 
Branca. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	no 	rotulo 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	endereço; 	marca 	do 	produto, 
dimensões e composição. UNID 100 4,18 418,33 

10 

Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 	fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. UNID 80 6,23 498,40 

757,92 11 

Limpador multiuso. Embalagem de 500 ml com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses 	contados da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 144 5,26 

12 

Luva de borracha em látex natural na cor amarela 
altamente 	resistente, 	palma 	antiderrapante, 
flocado internamente em algodão, 	comprimento 
total não inferior a 30cm, nos tamanhos P/M/G. 
Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. UNID 90 00̀ " 

, 	,,,,t\k,v.,. x11, 

WS2; 
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675,90 

556,90 13 

Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox 
e pelo menos 2 esfregões apropriados. Tamanho 
do balde: 46 x 27 x 23 cm; Capacidade líquida 
aproximada 	do 	balde: 	6,5 	Litros; 	Material 	dos 
esfregões: Microfibra absorvente. UNID 5 111,38 

14 

Neutralizador 	de 	odores 	acondicionado 	em 
embalagem de 1L com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses contados 
da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. UNID 20 45,04 900,87 

15 

Pá 	coletora 	de 	lixo 	em 	plástico 	resistente 	a 
batidas, tipo caixa. 	Com altura que proporcione 
ergonomia para o operador e uma manopla de 
borracha 	para 	amenizar 	o 	uso 	prolongado. 
Dimensões 	aproximadas: 	Comprimento: 
29cm/Largura: 29cm/Altura: 14cm/Cabo: 70cm. 

UNID 4 82,30 329,19 

16 

Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 100% 
algodão, para limpeza, na cor branca, dimensões: 
aproximadamente 65x40cm. UNID 240 7,42 1.780,00 

17  
Pano Multiuso de dimensões aproximadas de 58cm 
X 33cm acondicionado em pacotes de 5 unidades 

PCT 
5un 120 9,14 1.096,80 
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cada. A embalagem 'deverá estar lacrada e com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 

18 

Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado. Tamanho: 
10cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades. FD 8un 120 55,47 6.656,00 

19 

Papel Toalha 	Interfolhadas, 	100% em 	fibra de 
celulose virgem, 	branco, 	não reciclado, com 02 
dobras. 	Tamanho , aproximado: 	20X21cm. 	Caixa 
com 2400 folhas. 

CX 
2400un 80 58,27 4.661,33 

20 

Gel 	adesivo 	sanitário 	bactericida 	com 	aplicador 
incluído 	e 	de 	aromas 	variados, 	A 	embalagem 
deverá conter 6 discos de gel. UNID 60 14,65 879,00 

21 

Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de 500g 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses 	contados da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 40 5,45 218,00 

22 

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph entre 
7,0 a 7,5, perfumado. Embalagem: bombona com 
5 litros, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro ou notificação na Anvisa/ MS. UNID 40 47,13 1.885,07 

23 

Silicone líquido 1 Litro, abrilhantador de superfície 
que reativa a 	cor de couros, 	plásticos, 	curvim, 
madeira, fórmica e metais, evitando aderência do 
pó e umidade. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, 	quantidade, 	composição, 	bem 	como 
sobre 	os 	riscos 	que 	apresentam 	a 	saúde 	e 
segurança dos consumidores e Seguir as normas 
vigentes. UNID 5 61,03 305,17 

24 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- lcm, 
altura mínima de 	105 cm, 	capacidade nominal 
para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	. com 	100 	unidades. 	As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 

PCT 
100un 
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57,40 8.610,00 

25 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura de .63 cm, podendo variar +/-
1cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal 
para 40 litros, suportándo 10 quilos, na cor cinza. 

PCT 
100un 150 21,78 3.266,50 
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Embalagem: ' pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	. do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentàm a saúde e segurança dos 
consumidores 	e 	seguir 	as 	normas 	vigentes. 
Atender 	a(s) 	Normas 	(s) 	da 	ABNT, 	selo 	de 
identificação 	da 	conformidade 	e 	numero 	do 
registro junto ao Inmetro. 

26 

Tela para Mictório Odorizante confeccionada em 
PVC injetado, projetada para possibilitar o perfeito 
encaixe 	na 	base 	do 	mictório. 	Deverá 	possuir 
sistema de furos com antirespingo para evitar a 
deposição de detritos no encanamento evitando 
entupimentos 	indesejáveis. 	Os 	produtos 	devem 
estar 	embalados, 	individualmente, 	em 	luvas 
plásticas e em caixas com 12 únidades cada. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do  
fabricante, 	marca' -. 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 

CX 
12un 4 

Sous 	isPO t:afl 
'ppm 

61,38 245,53 

412,44 27 

Dispensador inox manual de papel higiênico em 
rolo, com capacidade mínima para 300 metros de 
papel. 	A 	embalagem 	deverá 	acompanhar 	2 
parafusos, 2 buchas para fixação e 1 suporte de 
fixação. UNID 2 206,22 

28 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 30 cm, cabo em 
madeira com comprimento de 1200 mm, podendo 
ter variação dimensional de +/- 5 %. As borrachas 
deverão ultrapassar a.  base em no mínimo 10 mm. 
As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo -pelo 	fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	'do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UND 5 14,31 71,55 

29  

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 40 cm, cabo em 
madeira com comprimento de 1200 mm, podendo 
ter variação dimensional de +/- 5 O/, 	As borrachas 
deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 mm. 
As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	- produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca . do 	produto, 	endereço 	e 
composição. --A-__. UNID 5 15,57 77,87 
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Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura 220 mm, com 28 furos, cabo 
em 	madeira 	de comprimento .1100 	mm, 	com 
variação dimensional 'de +/- 	5%. 	As seguintes 
informações - 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	endereço.... e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 

.1 , 

Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 
30 vigente(s). 	. UNID 10 11,43 114,27 

Vassoura de cerdas em nylon, base retangular em 
madeira de largura • 250 mm, Cabo em madeira 
comprimento 1100 mm, com variação dimensional 
de +/- 5%, com .ponteira plástica rosqueável. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	endereço... e 	composição... Registro , e  C45 
obrigatório nb IBAMA para produtos enquadrados  
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme  

Sk\4tç"  

Instrução(ões) 	Noi-mativa(s) 	e 	Norma(s) ok , iso  \ti 

31 vigente(s). 	. UNID 5 16,09 80,43 
Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de 
largura 	300 	mm, 	cabo 	em. 	madeira 	com 
comprimento 	• de 	1100 	mm, 	com 	variação 
dimensional 	de 	+/-. 	5%, 	com 	ponteira 	plástica 
rosqueável. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto 
ou impressas . no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 

32 composição. 	. UNID 4 26,88 107,52.  
Garrafa de álcool .em gel de 1 litro para refil. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 

33 produto, endereço e composição. UND 100 17,95 1.794,67 
Dispenser álcool em ,gel branco com reservatório e 
com 	acionamento 	por 	meio da 	tecla "aperte". 
Capacidade: 	400 	ml; . Dimensões 	aproximadas 

34 (Altura x largúra x profundidade): 21 x 9 x 9 cm. UND 6 46,39 278,34 

35 

Papel Toalha em bobina de 20cmx200m .100% em 
fibra de celulose virgem, 	branco, 	não reciclado, 
com 02 dobras. Fardo com 6 unidades. FD 6un 100 103,93 10.392,67 

36 Refil para mop líquido com 85% de algodão e UND 15 16,04 240,55 

44# I; 
Joslie Pereira Santv. 
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15% de poliéster em sua composição. Possuir alto 
poder de absorção e resistência. Sem cabo 

37 

Cabo de alumínio 	reforçado de 1a qualidade que 
encaixa 	em 	todos 	os 	Mops 	profissionais. 
Comprimento de 1,40m. UND 10 30,14 301,40 

38 
MOP pó de 40 cm côrri cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 2 58,19 116,38 

39 
MOP pó de 60 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 1 79,79 79,79 

40 

Placa de sinalização .  (piso molhado). 	Largura: 	30 
cm - Altura: 66 cm - Cor: Amarelo. Em material de 
alta resistência que represente ATENÇÃO. UND 3 55,19 165,58 

41 

Limpador desincrustante biodegradável e inodoro. 
Volume: 5 Litros UND O 65,71 0,00 

42 

Detergente limpa carpete de alta concentração. 
Volume: 5 Litros UNID O 45,62 0,00 

43 

Carro funcional de àlta capacidade com tampa e 
saco 	para 	recolhimento 	de 	lixo 	com 	.zíperes 
frontais. 	Capacidade . mínima 	de 	150 	Litros; 
Composto de material de alta resistência e que 
respeite as determinações das NR's 32 e 17. Com  
espaço 	para 	acondicionamento 	de 	balde 

 

ferramentas, 	acessórios 	ou - outros . 	objetos. 
Rodízios emborrachados. UND O 

r 
c'took 0 	' ` 

iana' 

1.305,29 

AtS0 
usztoo 

po.l0 

0,00 

TOTAL 58.754,61 

Valor total estimado de R$ 58.754,61 (cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e 
sessenta um centavos). 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Condições de pagamento: Conforme fornecimento. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital. 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 48 horas, após solicitação 
da Administração. 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem 
acondicionados ou onde couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, 
data de validade, Norma(s) Vigénte(s) e. registros nos órgãos competentes variando em cada caso. 

Nota 3: Os produtos entregues deverão 'ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na qualidade ou no 
desempenho do (s) produto (s) reéebido (s), após.  a sua 'utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a 
CONTRATANTE convocar a presença dó representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 	  
CPF: 	 FUNÇÃO/CARGO: 	  
TELEFONE: 	 E-MAIL CORPORATIVO: 	  
BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 

de 	 de 2020. 

Assinatura Representante Legal 

Obs.: Utilizar pape/ timbrado da empresa 

d'u 11!!5 
Josarte ereira Santç,z 

XVIENIBRO DÀ COPEL: 

CÂMARAMUNI PAIDESIMÕESFILHO 
Gabriel S. Barbosa Araújo 

Apoio 

C'AMARAMUNICIPALDESIMUSFILHO 
lanaF.deSousaBispo 

Apoio 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO III — MODELO DE CREDENCIAMENTO 

À 

Câmara Municipal .de Simões Filho 

Pregão Presencial n9 001/2020 

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.o 	 , estabelecida na 
, no 	  , bairro 	 , CEP 

	 , cidade de 	 , 'atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatório Pregão Presencial no 001/2020 vem através do presente, credenciar o (a) Sr.(a) 
	 , portador(a) da Cédula de Identidade n. 	  e CPF n° 
	 ,na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, conferindo-lhe os poderes abaixo: 

"Pronunciar-se em nomedá empresa; formular e apresentar propostas de preços, formular ofertas e lances, 
interpor recursos e desistir 9u abrir mão deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais 
condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame." 

de 	 de 2020. 

Obs.: Utilizar papel timbrado da 'empresa 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SÉTOR . DE  LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 001/2020 

Prezados Senhores, 

A empresa 	 , inscrita •no CNP.) sob n.o 	 , estabelecida na 	  no 
	 , bairro 	  CEP 	 , cidade de 	 , atendendo à convocação 
veiculada para o processo Licitatório Pregão Presencial no 001/2020 declara, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos.  de habilitação definidos no edital de licitação, conforme exigência do inciso VII do 
art. 40  da Lei n.o 10.520., de 17 de julho de 2002. 

de 2020. 
a' 
4'. 4 	ç 

CktitilkAOICIPALDESIMÕESF11110  
lana F. de Sousa 13Ispo 

Apoio 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 
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TADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

À 

Câmara Municipal de Sinïóes Filho 

Pregão Presencial no 001/2020 

Prezados Senhores', 

A empresa 	 , inscrita no CNP.] sob n.o 	  estabelecida na 
bairro 	 , CEP 

	 , cidade de 	  atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatório Pregão Presencial no 001/2020, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto 
previsto no inciso 'XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27, 
da Lei no 8.666/93, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

(x) nem menor de 16 anos. 	. 

(x) nem menor de 16 anos, Salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

  

de 	 de 2020. 
COARAIfitlICIPALDE SIgES FIUIO 

lana f. de Sousa Bispo 
Apoio 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL PE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E' COMPRAS 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO - ART. 90  DA LEI N° 8.666/93. 

À 

Câmara Municipal 'de Simões Filho 

Pregão Presencial no 001/2020. 

Prezados Senhores, 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ 'sob n.o 	  estabelecida na 	  no 
	 , bairro 	 , CEP 	, cidade de • 	 , atendendo à convocação 
veiculada para .o Processo Licitatório Pregão Presencial no 001/2020, declara para os devidos fins de direito, 
na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Simões Filho, que não 
possuímos servidor públicó erri nosso quadro, conforme determina o art. 90, inciso III, da Lei 8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

de 	 de 2020. 	CIMARA MUNICIPAIDE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

dliA! 00V: 
asno Pereira SanN: 

MRPABRO DA copa, 

CIMA 	ICIPAI DE SIMÕESFIld0 
Gab el 5. Barbosa Araújo 
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ESTADO. DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

(Nome empresarial da licitante) 	 , por meio do seu responsável legal e Contador ou Técnico 
Contábil, declara sob as penas da lei, que: 

Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos 
incisos I ê II, art. 30, da Lei Complementar n°123/06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 30, § 40, incisos I a X, 
da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

de 	 de 2020. 

	 C • OCIoRKSIIC911110  

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  1""blià,6
Ã
.
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o
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ASSINATURA DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
No DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE 

4Áll '15"  
dosa(le Pereira SantP --,  

MEMBRO DA copa, 

CÂMARA 	IPAIDESIMÕESFILHO 
Gabr 	. Barbosa Araújo 

Apoio 
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Assinatura do Representante Legal 
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CÂMAR 	IPAIDE SIMÕES FILHO 
Gabri S. Barbosa Araújo 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

'ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial 'no 001/2020 

Prezados Senhores: 

A empresa 	  inscrita no CNPJ sob n.o  • 	, estabelecida na 
	  nO 	  bairro 	 , CEP 
	  'cidade de 	 , atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatório Pregão Presencial no 001/2020, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a o 
fornecimento dos materiais objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei: 

Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação; 
Que não foi declarada inidônea para licitar ou Contratar com a Administração Pública a nível Federal, 

Estadual e Municipal; 
Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante ,a tramitação 

do procedimento.  licitatóno ou da execução do Contrato. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 



Eider Celest 
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mamoRP PA COPE!, 

i24 AIDES1gESfilli0 
arbos Araújo 

Página 31 de 43 
a  

Apoio Gabrie 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO IX — MINUTA DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS. 

. ACAMARA 'MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com endereço na Praça da Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/Ba, inscrita no CNP) no 

. 13.611270/0001-03, neste-ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO 
DE SOUZA doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa 	 , CNPJ 
no 	, situado a Rua 	  neste ato representado na forma dos seus 
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. 	 , portador do documento de 
Identidade no 	  e CPF no 	 , aqui denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente instrumento para fornecimento de materiais de limpeza 
autorizado pelo despacho 'constante do Processo Administrativo no 257/2019, Nota de 
Empenho no 	 , referente ao Pregão Presencial no 001/2020, que regerá pelas Leis 
8.666, de 21.06 	 93; 10.520, de 17.07.2002; pelo Decreto Municipal no 1.078, de 
08/0i/2007 .e legislação pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito 
privado e os princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes: 

- L. CLAUSULAPRIMÈIRA-DOOBJETO 	 _ 

1.1. 	Constitui objeto.  do presente contrato, o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

g 10. O objetO deste CONTRATO será realizado em :conformidade com o Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL no 001/2020 e seus anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam 
a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

-7-CLAUSULA SEGUNDA- DOTAÇAQ ORÇAMENTARIA 

2.1. 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01:031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elementõ Despesa: 33.90.30.99 - Material de Consumo - Outros. 

MõESfilli0 

' 	FideSoiousíSispoj 
Apo 

3.1. 	O valor global estimado deste contrato é de R$ 

§ 10. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados, de acordo com o cumprimento do 
objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota 

._ 	.:'CLAUSULA TERCEIRA -  PREÇõTÉ CONDIÇÕES DE PAGKFf-ENTÕ-;-7::;  
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser 
regularizada pelo contratado. 

	

3.2. 	Para fins de acdmpanhamento do . adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, à CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada juntamente 
com a Nota Fiscal / Fatura referente aos fornecimentos executados: 

a) 	Certidão: Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos 
relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do 
Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão - Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo 
ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda 
Municipal; ,  

Certidão, Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida 
pela Secretaria da Fazenda do 'Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei 
Federal no 12.440 de 07 de julho de 2011. 

3.2.1. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA na Diretoria 
Administrativa 	ou , encaminhados 	eletronicamente 	para: 
diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gv.br  e financeiro@camarasimoesfilho.ba.gov.br. 

3.2.2. A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de empenho ou 
ordem de fornecimento, o número do Contrato correspondente à contratação e o seu 
domicílio bancário (número do banco, nome, número da agência e da conta corrente). 

3.2.3. Recebida a documentação mencionada, a fiscaliiação deverá apor a data de entrega a 
Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la. 

3.2.4. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado , a partir do recebimento de diligência da 
fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 

ukalCS.W.DESM500  

	

sousd‘s1)43. 	Nos casos.  de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será 
4010 

 
atualizado com: 

a) 	• multa moratória de 2°/o (dois por cento) sobre o valor da fatura; 

ç:‘, çç  0 
o%s2,05\ 
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SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

c) 	atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI. 

	

3.4. 	Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo termo de 
opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os tributos 
incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade. 

CLÁUSULA QUARTA — PRAZO CONTRATUAL 

	

4.1. 	O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será a partir de sua assinatura e seu encerramento em 
31/12/2020. 

CLÁUSULA QUINTA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na execução 
do objeto deste contrato: 

	

5.1. 	Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado; 	 05. ! 
, 	 ,,.t • 	o, . 

	

5.2. 	Cumprir rigorosamente com as especificações dos materiais, nas condições indice» . ogesta ‘‘. 

apresentada, competindo-lhe à execução completa dos mesmos, acompanhado c reWcti2 nota 
fiscal; 

	

5.3. 	Dirigir e sUpervisionar a entrega dos produtos, ficando responsável, perante a CONTRATANTE, pela 
exatidão dos materiais e pela correta observância das especificações e demais normas aplicáveis; 

	

5.4. 	Promover; por sua conta e risco, o transporte de quaisquer materiais necessários à execução do 
objeto deSté Contrato; 

	

5.5. 	Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo 
máximo de 48 hqras (quarenta e oito horas), após solicitação da Administração; 

	

5.6. 	Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto 
em questão, reservando à CONTRATANTE o direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões 
especificados; 

	

5.7. 	Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 
troca do fornecimento do material que não atenda ao especificado; 

	

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

	

5.9. 	Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões constantes na Lei Federal 
8.666/93; 

5.10. Apresentar  
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, do4c;iim,c8lepaArnbtooss Aq.0 comprovem o 

CÁMAR ii" 
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5.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou, omissão, dolosa ou culposa, na execução 
do contrato, independentemente, de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

5.12. Relatar pOr escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada na execução do 
contrato; 

5.13. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

5.14. Atender á todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro contra 
acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como, 
impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, 
vigentes; 

5.15. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Câmara, cumprindo as exigências da mesma; 

5.16. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei Federal 8.666/93; 

5.17. Não subcOntratar o objeto deste contrato, salvo com expressa autorização da contratante. 

CLÁUSULA SEXTA - OORIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

	

6.1. 	Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da entrega dos 
produtos, descritos no anexo único deste contrato. 

	

6.2. 	Efetuar o pagamento ná forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, 
desde que atendidas às formalidades pactuadas, conforme especificações constantes da CLÁUSULA 
TERCEIRA do contrato. 

	

6.3. 	Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato. 

	

6.4. 	Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato. 

	

6.5. 	Informar oficialmente qualquer modificação na entrega dos materiais com antecedeMAKW?"05filii°  
24 horas. 	 lana F. de Sonsa Bispo 

Apoio 

CLÁUSULÁ'S-ÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. 	O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 
contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação 
pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
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7.2. 	A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com o 'Município de Simões Filho e multa de acordo com a 
gravidade da infração, a saber: 

7.2.1. Advertência; 

a) 	Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra- 
,reCibo dó representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das 
obrigações assUrnidas; 

50 Ov 
Multa de ,0,2 ók (dois décimos por cento), por ' dia de atraso, no descurri,  SsOW 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 300  (trials§OrW%em 
prejuízo das demais penalidades; 

Mülta clé 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitada 
ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no caso 
de inexecução total. 

7.2.3. SOspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, Por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei 
n.p 8.666/93. 

	

7.3. 	O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do fornecimento realizado com 
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

	

7.4. 	As multas:previtas 'nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decórrentes das infrações cometidas. 

USULA OITA\7A",7" 

	

8.1. 	A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por PREÇO 
GLOBAL.. 

P=c..::,CLAtz)SULÀ NOVK.,-; DArFISCA,LIAÇA0 - 

	

9.1. 	A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa Legislativa o 
Sr. Edson 'de Almeida Souza, Diretor Administrativo, Matrícula : 98011033, ao qual competirá velar 
pela perfeita execução do objeto licitado. 

7.2.2. Multa W: 



‘ç• L tz- 

[5-( 	CLÁUSULA DÉCIMA PFTT-MEIRA — DA RESCISÃO 

11.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as coa 
contratuais e as previstas na lei no 8.666/93. 

Elder Celesti 

ESTADO DA BANIA 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

o 

	

9.2. 	A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução 
do objeto. 

	

9.3. 	Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 
agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências 
necessárias para sanar as falhas apontadas. 

CLÁUSULA DECIMA— DO REAJUSTAMENTO 

10.1. Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do inciso 
II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e contratada 
ao Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a 
efetiva procedência do pedido. 

§ 10. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 2o. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao 
contratado direito a qualquer indenização. 

XII. 	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TERMO' E CONDIÇÕES GERAIS 

12.1. A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações 
técnicas, 'dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois em nenhuma 
circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela 
correta execução do objeto deste Contrato. 

12.2. A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses 
direitos, podendo a mesma exercita-los a qualquer tempo. 

12.3. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto, de até 2 5 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, na forma prevista no art. 65, § 10, da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. 

12.4. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de 
acordo entre os contratantes. 

11/ ,4 
dosw PereitÀ t.-24»k, 
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SETORDE LICITAÇÕES E COMPRAS 

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de teor e 
forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Simões Filho, 	de 	de 2020 . 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante 

Contratada 

Testemunhas: 

ia 

C.P.F: 

2a 
C.P.F: 
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 	/2020. 

Fornecimento de materiais pára limpeza, conforme descrição abaixo: 

ITENS ESPECIFICAÇÕES. Dos MATERIAIS APR MARCA QUANT 
VALOR 
UNIT 

• 
TOTAL 

1 

Agua 	Sanitária 	- 	Base , hipoclorito 	de 	sódio. 
Embalagem 	; de 	1000 : 'mi 	' com 	dados 	de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 	fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados' da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. 	. LT 144 
Álcool Etílico LíquidO 96°C. Embalagem de 1000 ml 
com dados de identificaçãO do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação 'e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	rnese5 	contados 	da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 144 

3 

Aromatizantel. ambiental 	Embalagem 	de 	5 	litros 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior i a 	6 	Meses . contados 	da 	data 	de 
entrega e registro nb Ministério da Saúde.. UNID 50 
Balde 	plástico, 	tipo 	doméstico; 	capacidade 	20 
litros, polietileno de 'Alta densidade, alta resistência 
a impacto, paredes• e fundo reforçados, com alça 
de metal com reforço no sêu encaixe. Ás seguintes 
informações deverá ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou 
CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto 	e 
capacidade. 

' 

UNID 20 
Purificador SPray, :Embalagem 	de 	360 	ml 	com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	Meses 	contados da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 190 
Desinfetante líquidO. Embalagem de 5 litros com 
dados 	de 'identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses contados da 	data de 
entrega e registro nó Ministério da Saúde. UNID 100 J-104, 
Detergente 	líquido; concentrado, 	biodegradável, 
neutro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do .  fabricante, 
data de fabricação e' prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. UNID 60 

CÂMARAMUNICIPAI 
lana F. 

DE SIMÕES FILHO 
e Sousa Bispo 
Apoio 

8 

Esponja sintética dupla face para uso doméstico. 
Tamanho 	102x80x2Omm, 	embalagem 	plástica 
individual conténdo 'o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. UNID 60 

4A14,10i' 
2,.1 Pet,,G4 
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9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas 
overloqueadas em linhas de algodão. Dimensões 
de 40 x 60 cm, com variação de ate -5 cm. Cor: 
Branca. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	no 	rotulo 	e 	colada 
diretamente 	no 	: produto: 	' nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	enderéço, 	marca 	do 	produto, 
dimensões e composição. 	: UNID 100 

10 

Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 	fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. UNID 80 

11 

Limpador multiuso., Embalagem de 500 ml com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto; 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses 	contados 	da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 144 

12 

Luva de borracha em látex natural na cor amarela 
altamente 	resistente, 	palma 	antiderrapante, 
flocado internamente em algodão, comprimento 
total não inferior a: 30cm, nos tamanhos P/M/G. 
Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. . 	 . UNID 90 

13 

Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox 
e pelo menos 2 esfregões apropriados. Tamanho 
do balde: 46, x 27, x 23 cm; 'Capacidade líquida 
aproximada 	do 	balde: 	6,5 	Litros; 	Material 	dos 
esfregões: Microfibra absorvente. UNID 5 

14 

Neutralizador 	de . odores 	acondicionado 	em 
embalagem de 1L com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses contados 
da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. UNID 20 

,d) ( 

15 

Pá 	coletora 	de 	lixo 	em 	plástico 	resistente 	a 
batidas, tipo caixa.' Com altura que proporcione 
ergonomia para o 'operador e uma manopla de 
borracha 	para 	amenizar 	o . uso 	prolongado. 
Dimensões 	. 	aproximadas: , 	Comprimento: 
29cm/Largura: 29cM/Altura: 14Cm/Cabo: 70cm. 

UNID 4 

C Â t4 tilAantiaNFI,  dl 
Apoio
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16 

Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 100% 
algodão, para limpeza, na cor, branca, dimensões: 
aproximadamente 65x40cm. UNID 240 

17  

Pano Multiuso de dimensões aproximadas de 58cm 
X 33cm acondicionado em' pacotes de 5 unidades 
cada. A embalagem deverá estar lacrada e com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 

PCT 
5un _.# 120 
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18 

Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado. Tamanho: 
10cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades. FD 8un 120 

19 

Papel Toalha 	Interfolhadas, 	100% em 	fibra de 
celulose virgem, 	branco, 	não reciclado, com 02 
dobras. 	Tamanho aproximado.: 	20X21cm. 	Caixa 
com 2400 folhas. 	. 

CX 
2400un 80 

20 

Gel 	adesivo 	sanitário 	bactericida 	com 	aplicador 
incluído 	e 	de 	aromas 	variados. 	A 	embalagem 
deverá conter 6 discos de seI. UNID 60 

21 

Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de 500g 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses 	contados da data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 40 

22 

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph entre 
7,0 a 7,5, perfumado. Embalagem; bombona com 
5 litros, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro ou notificação na Anvisa/ MS. UNID 40 

23 

Silicone líquido 1 Litro, abrilhantador de superfície 
que 	reativa a 	cor de couros, 	plásticos, 	curvim, 
madeira, fórmica e Metais, evitando aderência do 
pó e umidade. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que'o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, 	quantidade, 	composição, 	bem 	como 
sobre 	os 	riscos 'que 	apresentam 	a 	saúde 	e 
segurança dos consumidores e seguir as normas 
vigentes. . 	 . UNID 5 

• 
45 . har 

24 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- lcm, 
altura 	mínima 	de 	105 cm, 	capacidade 	nominal 
para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca' 	do 	prOduto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 

. 	PCT 
100un 150 

CÂMARA MUNICIPAL 
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25  

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	eiri 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura de 63 cm, Podendo variar +/-
1cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal 
para 40-  litros, suportando 10 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 

PCT 
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produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	merca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores 	e 	•seguir 	as 	normas 	vigentes. 
.Atender 	a(s) 	Normas 	(s) 	da 	ABNT, 	selo 	de 
identificação 	da 	conformidade 	e 	numero 	do 
registro junto ao Inrnetro. 

26 

Tela para Mictório ,Odorizante„ confeccionada em 
PVC injetado, projetada para possibilitar o perfeito 
encaixe 	na 	base 	do 	mictório. 	Deverá 	possuir 
sistema de furos cóm antirespingo para evitar a 
deposição de detritos no encanamento evitando 
entupimentos 	indesejáveis. 	Os 	produtos 	devem 
estar 	embalados, :individualmente, 	em 	luvas 
plásticas e em caixas com 12 unidades cada. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto. 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante,. 	marca 	do 	produto, 	. 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam. a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 

CX 
12un 4 

27 

Dispensador inox Manual de papel higiênico em 
rolo, com capacidade mínima para 300 metros de 
papel. 	A 	embalagem 	deverá 	acompanhar 	2 
parafusos, 2 buchas para fixação e 1 suporte de 
fixação. UNID 2 

28 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em Madeira de Comprimento 30 cm, cabo em 
madeira com comprimento de 1200 mm, podendo 
ter variação dimensional de +/- 5 %. As borrachas 
deverão ultrapassar a base em • no mínimo 10 mm. 
As seguintes informações . deverão ser impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fa.bricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca' 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição.. UND 5 

29 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 40 cm, cabo em 
madeira com comprimento de 1200 mm, podendo 
ter variação dimensional de +/- 5 ()/0. As borrachas 
deverão ultrapassara base em no mínimo 10 mm. 
As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada 

. diretamente 	no 	. produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca , 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. 	 . 

. 
UNID 5 

CkMARIA:nUaNFI.Cd1:ePipslooDi.11:55a18MiósEpSofiliier— 

30  
Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura' 220 mm, com 28 furos, cabo UNID 10 
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em madeira de comprimento 1100 mm, com 
variação dimensional 	de 	+/- 	5%. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Norne/CNPJ 	do 	fabricante,, marca 	do 
produto, 	endereço 	e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 
vigente(s). 

31 

Vassoúrá de cerdas em nylon, base retangular em 
madeira de largura 250 mm, cabo em madeira 
comprimento 1100 mm, com variação dimensional 
de +/- 5%, com ponteira plástica rosqueável. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: • Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	endereço 	e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 
vigente(s). UNID 5 

32 

Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de 
largura 	300 	mm, 	cabo 	em 	madeira 	com 
comprimento 	de 	.1100 	mm, 	com 	variação 
dimensional 	de 	+/- 	5%, 	com 	ponteira 	plástica 
rosqueável. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto 
ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 4 lauSal 

taik:1111:+1FI,Cdi:eAps100C;ii cEsSaIsMitisEpSof ilN0 

33 

Garrafa de álcool em gel de 1 litro para refil. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricanté, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, endereço e composição. UND 

CW 

100 

34 

Dispenser álcool em gel branco com reservatório e 
com 	acionamento 	por 	meio 	da 	tecla "aperte". 
Capacidade: 	400 	ml; 	Dimensões 	aproximadas 
(Altura x largura x profundidade): 21 x 9 x 9 cm. UND 6 

35 

Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 100% em 
fibra de celulose virgem, 	branco, 	não reciclado, 
com 02 dobras. Fardo com 6 unidades. FD 6un . 100 

36  

Refil para mop líquido com 85% de algodão e 
15% de poliéster em sua composição. Possuir alto 
poder de absorção e resistência. Sem cabo UND 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

• 
37 

Cabo de alumínio 	reforçado dela qualidade que 
encaixa 	em 	todos 	os 	Mops 	profissionais, 
Comprimento de 1,40m. UND 10 

38 
MOP pó de 40 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade ÚND 

39 
MOP pó de 60 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 

40 

Placa de sinalização (piso molhado). Largura: 30 
cm - Altura: 66 cm - Cor: Amarelo. Em material de 
alta resistência que represente ATENÇÃO. UND 3 

41 

Limpador desincrustante biodegradável e inodoro. 
Volume: 5 Litros UND O 0,00 0,00 

42 

Detergente limpa carpete de alta concentração. 
Volume: 5 Litros UNID O 0,00 0,00 

• 

• 
43 

Carro funcional de alta capacidade com tampa e 
saco 	para 	recolhimento 	de 	lixo 	com 	zíperes 
frontais. 	Capacidade 	mínima 	clé 	150 	Litros; 
Composto de material de alta resistência e que 
respeite as determinações das NR 's 32 e 17. Com  
espaço 	pára 	acondicionamento 	de 	balde 
ferramentas, 	acessórios 	ou 	outros 	objetos, 
Rodízios emborrachados. UND O 0,00 0,00 

. TOTAL 

Valor Global de R$ 	  
Condições de Pagamento: Conforme Edital. 
Condições de fornecimento: Conforme Edital. 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, 
Administração; 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem 
acondicionados ou onde couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, data 
de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes variando em cada caso; 

Nota 3: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, Observando-se irregularidades na qualidade ou no desempenho 
do (s) produto (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE convocar a 
presença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 
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PARECER JURÍDICO N° 002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 257/2019 

DA: PROCURADORIA JURÍDICA 

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2: 001/ 2020. 

EMENTA: Análise e manifestação jurídica acerca 

do Procedimento Licitatório Pregão Presencial 

n2  001/2020. Contratação de empresa 

especializada no fornecimento de materiais de 

limpeza para a Câmara Municipal de Simões 

Filho. Obediência aos parâmetros da Lei Federal 

n2  10.520/02. Lei Federal 8.666/93. Lei Federal 

123/2006 e Decreto Municipal n° 1.078/07. 

Legalidade da contratação. 

4,  00 saW°  ttSot 
1a0  PO\  

RELATÓRIO  

Vieram os autos a esta Procuradoria Jurídica para exame e manifestação acerca da 

possibilidade de realização do Pregão Presencial n2  001/2020, do tipo empreitada por 

menor preço global, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de 

materiais de limpeza para a Câmara Municipal de Simõ s Filho. 

Camara Municipal ie Simões Filho 
Robson Cássio Pinheiro Pinto 

Procurador (OAB 45.799) 
Ato Administrativo n°223/2019 



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

Bem como demonstrado no presente expediente, a contratação dos serviços se faz 

necessária em razão da indispensabilidade de manutenção da limpeza e organização diária 

das dependências da Câmara Municipal de Simões Filho. 

Nesse passo, consta nos autos: Levantamento Preliminar de Preços de Mercado, no qual 

conseguiu cotar um valor médio dos itens a serem licitada, manifestação da Coordenação 

Contábil Financeira, informando a existência de Dotação Orçamentária, conforme despacho 

exarado pela Técnica em Contabilidade, Coordenador Contábil e Diretor Financeiro e 

despacho da Comissão Permanente de Licitação para análise e manifestação jurídica acerca 

do Edital e seus devidos anexos. 

ANÁLISE JURÍDICA 
OE•S‘4°\çl  \k\09'4  2:00 

É importante afirmar que a Constituição da República de 1988, em seu n6 art.", XXI, 

tornou o processo licitatório condido sine qua non para contratos — que tenham como 

parte o Poder Público — relativos a obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os 

casos especificados na legislação. 

Toda licitação deve ser pautada em princípios e regras previstos no texto constitucional. O 

art. 22 da Lei 8666/93 descreve as principais modalidades de licitação originalmente 

existentes, dando a cada uma delas particularidades bem definidas. 

O presente parecer busca traçar pontos legais a respeito da modalidade Pregão Presencial, 

destinada à Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, em razão 

da indispensabilidade de manutenção da limpeza e organização diária das dependências da 

Câmara Municipal de Simões Filho. 

Câmara Municipal de Simões Filho 
Robson Cássio Pinheiro Pinto 

Procurador (OAB 45.799) 
Ato Administrativo if 22312019 

ODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL "Gr  Cele"  Nas 
o 8 Pauis Jos, f Pereira SantQ.,.. 

(Vjgffignp.  DA COf?El- 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

Os dispositivos legais seguintes estabelecem a modalidade do Pregão Presencial, quais seja 

Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, 

além dos dispostos na Lei Federal n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto 

Municipal n° 1.078 de 08 de janeiro de 2007. 

A ilustre jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro explica que o Edital é o ato pelo qual a 

Administração divulga publicamente a abertura do procedimento licitatório, fixa os 

requisitos para a participação, define o objeto e as condições básicas do contrato e convida 

todos os interessados para que apresentem suas propostas. 

A respeito da abertura do procedimento, dispõe o Art. 38 da Lei 8.666/93: 

"Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 

processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de 

seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 

juntados oportunamente." 

10,11080 
Na fase interna do certame foram cumpridos todos os requisitos legais, cuja pnettárUi& faz 

indispensável à autorização de realização do procedimento licitatório, que deverá ser dada 

pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Verifica-se, portanto, que a solicitação dos serviços, contendo suas especificações, o valor 

orçado para a prestação e as informações relativas à dotação orçamentária, estiveram em 

conformidade com a legislação. 

Elder Celperest o de Paula
•  
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Ato Administrativo n°223/2019 
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Câmara Municipal d imões Filho 
Robson Cássio Pinheiro Pinto 

Procurador (OAB 45.799) 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

Convém destacar que o Edital se trata de verdadeira lei da licitação e do contrato, devendo,/ 

pois, ser rigorosamente cumprido e adequado às disposições legais, sob pena de nulidade 

de todo processo. 

Nesse sentido, deve-se analisar a minuta apresentada à luz da Lei das Licitações, conforme o 

teor do Art. 40, in verbis: 

"Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 

anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o 

regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida 

por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e 

proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 

obrigatoriamente, o seguinte: 

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 

instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do 

contrato e para entrega do objeto da licitação; 

III - sanções para o caso de inadimplemento; 

IV- local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital 

de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido; 

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os 

arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas; 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 

objetivos; 

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à 

distância em que serão fornecidos elementos, informações e 

esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento 

das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto; 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 
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IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e 

estrangeiras, no caso de licitações internacionais; 

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme .o 

caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de 

preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação 

a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1° e 2° do 

art. 48; 

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo 

de produção, admitida a adoção de índices especificos ou setoriais, 

desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento 

a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada 

parcela; 

XII - (Vetado). 
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para 

execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em 

separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV- condições de pagamento, prevendo: 

prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da 

data final do período de adimplemento de cada parcela; 

cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade 

com a disponibilidade de recursos financeiros; 

critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a 

data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do 

efetivo pagamento; 

compensações financeiras e penaliza ções, por eventuais atrasos, e 

descontos, por eventuais antecipações de pagamentos; 

exigência de seguros, quando foro caso; 

XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; 

XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
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XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação." 

No caso dos autos, examinado a minuta e demais documentos anexados, consideram- 

se atendidos os incisos e alíneas supramencionados, passo à conclusão. 

DA CONCLUSÃO 

Pelo que restou comprovado pela análise detida do presente processo, verifica-se que o 

mesmo está revestido de todos os requisitos exigidos pela na Lei Federal n.° 8.666/93, Lei 

Federal n2. 10.520/2002 Lei Federal n° 123/2006 e Decreto Municipal n° 1078/2007 e 

legislação correlata. Desta forma, tenho que o processo encontra-se respaldado nos 

dispositivos de Leis acima apontados, razão pela qual OPINO FAVORAVELMENTE ao 

prosseguimento do PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020, devendo a mesma ser autorizada 

pela autoridade competente, se assim entender conveniente à Câmara Municipal de Simões 

Filho - BA. 

É o Parecer 

S.M.J. 

Simões Filho, 14 de janeiro de 2020. 

ÕESE11.110 CÂMARA% 
lana F. de Sonsa Bispo 

Apoio 
ROBSON CASSIO PINHEIRO PINTO 

PROCURADOR JURÍDICO 
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Simões Filho, 14 de janeiro de 2020. 

Processo Administrativo: no 257/2019 
Origem: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
Destino: ExMo. Sr.' Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho 
Assunto: Encaminhamento do pedido de autorização referente ao Pregão Presencial no 
001/2020. 

Senhor Presidente: 

Encaminhamos a Vossa Excelência o PROCESSO ADMINISTRATIVO no 257/2019, 
devendo ser analisado e autorizado, para que possamos dar prosseguimento ao processo 
licitatório, se assim entender conveniente. 

Atenciosamente, 

Josa e 	ereira 
:MEMBRO  DA copg.L 

aMARAM 
Gabr  

":° C‘:MARA 
çb°s3kra(°) 	:dakin(21"aF.r:JusaBi'spo 

MUNICIPAL DE S1MOES FILHO 

Apoio 

Praça da Bíblia, sin — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Processo Administrativo: no 257/2019. 
Origem: Gabinete da Presidência 
Destino: Pregoeiro Oficial — Setor de Licitações e Compras 
Assunto: Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

AUTORIZAÇÃO 

Prezado Senhor Elder. 

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao Processo Administrativo, 
sob o no 257/2019, previstas no art. 38 da Lei 8.666/93, autorizo a abertura do 
procedimento licitatório e encaminho o presente processo a V. Sa. para as providencias 
decorrentes. 

Simões Filho/Ba, 15 de janeiro de 2020. 

Gabriel 

ribsn\MO PAlDES1  
Barbosa knulo 

.40.10 
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MÁRIO A OFICIAL 
CAEAIU E11.112PAL DE .111012: RIMO Terça-feira, 07 de Janeiro de 2020 1 Edição N°1.1261 Caderno 1 	 4 

PORTARIA N° 002/2020 

NOMEIA PREGOEIROS E MEMBROS DA 
EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com .a Lei Orgânica Municipal, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar os servidores abaixo como Pregoeiros e Membros da Equipe de 
Apoio, de acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002 e subsidiariamente com a Lei 
Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, para processar e julgar as licitações na 
modalidade Pregão Presencial no âmbito do Poder Legislativo: 

PREGOEIROS 

I. 	Elder Celestino de Paula, Matricula n°980.1792 

Il. 	Gabriel Silva Barbosa Araújo, matricula n°198.197 

EQUIPE DE APOIO 

Josane Pereira Santos, matricula n° 190.189 

lana Feitosa de Sousa Bispo, matricula n° 201.200 

Emanuel Ferreira Miranda, matricula n° 1422 

Art. 2°. O período de vigência da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos 
termos do § 4° do artigo 51 da Lei 8.666/93, será de 01 (um) ano a contar da data  
sua publicação. 

GabrieS  Art. 30. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as  
disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Simões Filho/Bahia, em 06 de 
janeiro de 2020. 

Orlando Carvalho de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho 

Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bahia - CEP,: 43.700-00 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  
CNN: 13.612.270/0001-03 
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Centro de Capacitaçfib. 
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Certificado 
O Centro de Capacitação — ABACOM certifica GABRIEL SILVA BARBOSA ARAUJO, pela 

participação no curso de Formação de Pregoeiro e Equipe .de Apoio, realizado nos dias 26 e 27 de 
Setembro de 2019, com carga horária de 16 horas. 
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Certificado 
O Centro de Capacitação —ABACOM certifica IANAPFEITOSA DE SOUSA BISPO, pela participação 

no curso de Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizado nos dias 26 e 27 de Setembro de 

2019, com carga horária de 1.fifik3ras. 
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AVISO DE LICITAÇÃ 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

%/. o 
ADO NO MURAL DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SIMOES FILHO, EM/6")/Jc4° 

O Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, no uso de suas 
atribuições, avisa que fará realizar na sua Sala de Reuniões, situada à 
Praça da Bíblia, s/n — Centro - Simões Filho/BA, a licitação na modalidade 
Pregão Presencial no 001/2020, do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, 
que tem como objetivo, o fornecimento de materiais de limpeza para 
suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, com data 
da reunião marcada para o dia 30/01/2020 às 09h3Omin. Os interessados 
poderão 	adquirir 	o 	Edital 	acessando 	o 	link: 
http://ba.portaldatransparencia.com.bricamara/simoesfilho/,  na opção 
"Editais" ou, gratuitamente na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço acima, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h:00min às 12h:00min. Todos os atos da Administração serão 
publicados no link já informado. 

Simões Filho, 16 de janeiro de 2020. 
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Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.goviar 
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WARPrÇIOFICIAL 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

http://ba.porlaidatransparencia 	brica maraSimoesfilh o/ 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES 

O Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, ,no uso de suas 'atribuições, avisa que fará realizar 
na sua Sala de Reuniões, situada à Praça da Bíblia,. s/n — Centro - Simões Filho/BA, as licitações na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL no 001/2020, do .tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como 
objetivo, o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
Simões Filho, com data da reunião marcada para o dia 30/01/2020 às 09h3Omin. PREGÃO PRESENCIAL 
no 002/2020; do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, quê tem como objetivo, o fornecimento de materiais de 
escritório para .suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, com data da reunião marcada 
para o dia 31/01/2020 às 09h3Omin. Os interessados poderão adquirir o Edital acessando o link: 
http://ba.portaldatransparencia.com.bricamara/simoeSfilho/,  na opção "Editais" ou, gratuitamente na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço aciina; de segunda-feira a sexta-feira das 08h:00min às 
1211:00min. Todos os atos da Administração serão publicados no link já informado. Simões Filho, 
16/01/2020. Elder Celestino de Paula — Pregoeiro. Tel: (071) 2108 ^7236/7200. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES 

O Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, no uso de sues atribuições. avisa que 
fará realizar na sua Seta de Reunites, situada á Praça da Sibila, 	- Centro • Simões Filhof8A. as 
licitações na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n°  001/2026 do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. 
que tem como objetivo, o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, com data da reunião marcado para o de 30/01/2020 As 
09h3Omin. PREGÃO PRESENCIAL n°  00112020. do ripo: MENOR PREÇO GLOBAL, que tem 
como objetivo, o fornecimento de marchais do escritório poro suprir as necessidades da CA.. 
Municipal de Simões Filho, com data da reunião mareada para a dia 31/01/2020 Os 0.300min. Os 
Interessadas poderão adquirir o Edital acessando o link: 
comnra/slmoestijOgi, na opção 'Editais ou. gratuitamente na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço acima, de segunda-feira a sexla-feira das 0.:00min às 12h:00min. Todos 
os aros da AdminIstraçâo serão publicados no link 19 Informado. Sirrões Filho. 16/01/2020. Eider 
Celestino de Paula - Pregoeiro. Telt (071)2108 7236/7200. 

e 	. rr. 	• 	• 

SECRETARIA 
DA SAÚDE 	 Estado da Bahia 

SESAB - HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS - AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO ELE-
TRRINICO N. 057/2019 (SESABIHORS) - O SECRETARIO DE SAUIM DO ESTADO DA BACIA, 
no uso de aros atribuições legais, e conformidade teor o disposto n., kl 122 da Lei Eetoduel 
9.433/05. REVOGA o Pregão oro eplgrafe. que tern como objeto-  000ISea0 de antisorus para Coa-
gem saretelnea, proceseo SEI n.019.8635.2019.0078432-45 Salvador, lb de janeiro 00 2020, DR. 
FÁBIO VILAS BOAS PINTO • SECRETÁRIO DE SAÚDE. 

 

SESAB 

 

1 	 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN DOBAÇU - BA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 60057/2019. Menor preço por Item. Dia 2601 2020, As 08h, na sede da 
prefeitura. Cegado a Praça Pedro Lula, na solado licitações, certame oorn o fito do contratar para 
aquisição de material de limpeza básica e hospitalar, faz-se recessário pare atender As demandas 
das unidades de saúde. 
PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2019. Menor preço por item. De 29,01.2020, as 08h, no 
sede da prefeitura, situado a Pra. Pedro Luiz, na sala de licitações. certame com o fito de 
contratar Empresa para fornecimento de gêneros allmenticias e congelados para atendimento 
as necessidades dos serviços de Secretaria da Saúdo de Pindobaçu, conforme especificações e 
condiçOes constantes no instrumento convocai.° e nos oneres. Core" cumes do sito: www. 
pindobacpba.gov.br  Pindobaçu-BA,16)01/2020.94110 Pettneira do Cravelho - Prefeito Municipal, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA 
CNPJ N: 14.12U.254/000I-6O 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n°. 001.2020.PP. Abr., 29/01/20 as 00:00 HS. Objeto: Control.So da empresa 
espedatinde para prestação de serviço de perfuração de poços tubulares profundos (Poçoa 
Artesianos) para atender as necessidades dos comunidades reais deste munIcIplo. Int, 75 3456 
2113/2104, Perludo: Segunda a Sexta. Horádo: 08:00h es 12:0011. C. da Silva. BA. 17/01/2020. 
Joaquim A. J. Filho - Pr oelro 05.1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO LARGO 
CNPJ Nt 16.418.683/0001-31 

AVISO DE LICITAÇÃO 
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL É FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI VEIO PARA 
A FROTA DE VEICULOS COM INTUITO DE ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. DA SEDE E 
DISTRITOS DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO/BA. Sess00 púbirea e Inf. da Abertura 
de Envelopes, 09,00hs do dia 03/02/2020, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON 
AVISO DE LICITAÇÃO. Aviso de Licitação: Edital: Pregão Presencial n0  003/20. Abed,: 29/01/20 
às 09:00h. Obj: Registro de preço para futura aquisição de material de construção e diversos para 
manutenção de setores municipais. Edital e demais informações Sol/Is posteriores na Prefeitura 
de Miguel Calmon ATO site: http://diariosoficiais.org.brfflarmiguelcalmon  T: 742627-2121. Weskley 
Madey Almeida Pereira - Pregoeiro. 

GRElg43DtiCIPAL DE BARREIRAS AVISO DE LICITAÇAO. REPUBLIAÇVá1oAO  
PRESENCIAI. - N. 001/2020, A Preireliirrn Municias, de Berroiratr,IM,,arts do meu Prosmoiro u Eardp“o gueto devidwrionia mamem. puiu Porta 	7/32 	1 to; ., turpo . Malmente Mis mimes:man • RuneliCAÇÁo . Redi,A0 sY, inorlellande rt 	2.' 9' DO 	0 °Melai ContrnMain da anterao allabelaciOis ou cerrn sedo em ar ili .OF 	nnis7""'  serviços de Comsullado o Amua... Térmica u Paramentar. tOqUisitado pela Sumierurlot,% elPuel""  A 1000-reeds  e lAnneinmanlo Suas. do Abertura: 29.1/2020 es 11:3Ph. O remai o oro, iirm mexiam rier'ranlar's vid'erlrimimi ''n no saci tiere•Jit et,rrgerzirjránotres/Enne: 0711, á, 12h. 571 30'14.711d Andra Avelino'd:Olijeire Nem, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAÇU -.150 
CHAMADA PUBLICA 11'001.2020. Secretaria Munrceol de Edwação. OBJETO:Aquisição de german da Agricultura 
Familiar o cio Empreendedor Familiar Rural, pata o planarmo. do PNAE. Pare a moendo Escolar nas Unidades 
EliC0111/03 da Zona Rural o Urbana, Data MÓ o dla 06.02/2020 das 8 0512 horas, santa a abertura dos ~Opera na 
dla 084)2/2020 as 8:30 horas. 000/A encontra-se disennive na sim do Menclein Mn. oco Ira I000p ateu LOCAL' 
na sara da Contusão da Licitação desta Prefeitura, Infureaçôes -Pare 175130200254. no tinem, de rupedtsr. das 
860 ás 12:20 re.Adorne Noves Santos. Presidente da Comissão, 1090.00, ledo pç:vede 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL 00 01000 FRIA - BA 
AVISO DE CREDENCIAMENTO 001/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE. AGUA E RINDAHIA, TORNA PARI. 
CO OVE REALIZARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. 
COMO ESCOPO DE ATENDER AS DEMANDAS CIOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICI. 
PIO, COM OBSERVANCIA AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. OS iNTERESSADOS PODERÃO AD-
QUIRIR O EDITAI. E SEUS ANEXOS. DAS 0E00 AS I000 RS NA PREFE ITURA MUNiCIPAL DE AGUA FRIAIBAHIA 
OU PODERA SER SOLICRADO AGRAVES DO CAIAI. copeRagunaln(pernail som. MANOEL ALVES DOS SANTOS, 
PREFEITO MUNICIPAL DE AGUA CRIO_ BANIA. 

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINSPEB 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Prendes Senhores (as) Servidores (as). 
O Presidente do SINSPEB, nO uso de suas atribuições, coreoente fl 0010500 11,1 normativo 
casebre. institucional desta entidade nomeou 13. illelSO 	'1," cume. Iodos os Servidores 
paro Assembleia Geral Extraordinária. á realize,as no próximo dia 21 de Janeiro de 2020, no 
Auditôdo do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado ria Bardo • SINPOJUD. sito 
ne Rua Marujos do Brasil n. 42, Nome • Centros  nesta capital. Iniciando-se os trabalhos 05 00:00 
horas, em primeiro convocação. no ausência de waren, âs 09:30 horas se prornoverà o segunda 
oonvocação, com qualquer numero do sorvidores pres.tes, Conjuninerento com o SIndionto dos 
Policiais Civis e servidoros drr secreterie da Segurança %Nice do Estado da Bel. SINDPOC 
00/rires entidades do Servidores Públicos da Bania, tendo corno parita DiSCUSSISO, apreciação e 
deliberação sobre os Efeitos da: 
1. PEC 159/2020 ¡Reforma Providenciada), pesco Servidores Penllencerros do Baldo: 

Lel 23.720/202010110 alteres Lei e° 6677/1094, a lel n°11.357/2000, fl dá outros providencies.): 
Lei 23.729/2020 (sobre aborro pernenêncle dos servidores, públicos ha Baldo). 

Salvador-Babe. 16 de janeiro de 2020. 
Roivon Souza Pimentel 
Presidente do SINSPEB  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL N.. 006/2020 - Oblato: Constitui releio da 
presente licitação a contrai.Oo de empresa para confecção de danos escolar de classe paro 

ano letivo de 2020, conforrne descritos no Termo de Referência anexo do Edital, que serã 
adquirido conforme necessidade da administração. Abertura: 36011020, as 09:00horas. Editais/ 
Informações: Melsa Crisliane Neves de Almeida - Pregoeira 
AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2020 - Objeto: Constitui objeto da 
presente licitação o contratação de empresa pare fOrneclmenio material grafico para duros e 
professores da rede municipal de ensino básico. conforme descritos no Termo de Referência anexo 
do Edital, que será adquirido conforme necessidade da administração. Abertura: 30.01.2020, as 
14.00hOres. Editais/informações: Maior Crisliane 50005 00 Almeida Rregoeira 
AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL N.° 008/2020 - Objeto: Contristação de 

empresa para fomecimento de gêneros elimentIcios e outros produlos para diversas seueleáas do 
Município, conforme descrito no Termo de Referência deste Editai que serão entregues conforme 
necessidade da admInistreçãO. Abertura: 03.02.2020, as 09.00horas. Editais/informações: Maisa 
Cdstiane Neves de Almeida - Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA (BA) 
AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS N° 0050020) • Okeio: construção de Quadra Poliespodka Coberta na 
localidade de Queimadas, zona rural do municipio, com recursos do Ministério da Cidadania (Programa: Esporte e Grandes 
Eventos Esportivos) por Intermédio da Caixa Económica Federal, Convênio l  88960212018, Contrato de Repasse tf 
1007222-41, DATA: 0510212020, Os 08:30 horas. Local Prefeitura. Informações: (75) 3638-2682. Luis Armando - 
Presidente da COPEL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE 
CNPJ N. 13.913.355/0001.13 

TOMADA DE PREÇO 002/2020 
Modalidade: Tomada de Preçu n° 002)2025, Tipo: Menor Preço Global, Abertura: 04/02/2020, na 
sede do Porloilulo. 00 09:00 hs; Objeto: Execução de Obra do Reforma do Prédio da Prefeitura, 
Municiplo do Caldeire° Grande-BA. Edital disponivel em https://www.caldeincograndeba.gover/ 
transparencla/ver_ticItacoes, Elia. Alves do Nascimento - Presidente COPEL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA 
CNPJ N: 14.215.82B/01101-82 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PP N. 004/2020 ORO - Abertura: 30/01/2020 As 01.30mIn - Objeto: 
medieomentos e marcheis penso hosplIalar, pare °tender os necessidades 
de Saúde. Informações ou Edital e seus 5110055 110 CPI_ siluada na Praça Murs 
Parlplranga/BA. das 0890 As 12:00, 16/01/2020, MFMCOS A. C. Lima - Preg.I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 
ERRATA SE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL N•10/2020. PA 11° 012/2 
OBJ -Eventual contrai.o de empresa para o fornecimento de gêneros a.. 
(hortifrutigranjelros ) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde-
Eventual c...ração de empresa para fornecimento de gêneros alimenticlos pereci 
soliciteção da Secretaria de SaúdeAbertura:29/01/2020 às 08:30h.Editais - Fone: 36113 
das 08 Os 14.edltaisaj050elro.ba.gov,br. Juazeiro/BA.16/01/2020.Martinho Expedito Soares d 
Souza- Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
PREGÃO PRESENCIAL te 03/2020. Modalidade: Pregão Presencial rt•  03/2020. Objeto: Constitui 
objeto desla lie/loção. a aquisição de 100 (cem) toneladas da Emulsão Asfairlea RL-1C, de acordo 
com as especlficaçõee constantes no anexo 1 do edital. Data: 29101/2020, Hort.: 08h3Omin. 
Cd1.10: Menor Preço Global. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na Integra no 
cite vomw.gOverndecacule.ba.gov.br. Feno: (77)3455 - 1412. Caculé, 16 de jan.° 00 2020. Helder 
Pereira Proles - PregoeirO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERIC° CARDOSO - BA 
AVISO SOLICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 60 005/2520 

Muniu/pio do Ético Cardoso (BA) realizera Pregão Presencial n° 00512020, Menor Preço por Lote. 
Oblato: aquisição de generos eimenticlos paro o Hospital Municipal o CRUS deste Município, 
para o exercício de 2020. Sess. dataftwerionocel 29/01(2020 às 081100min. ne Prefeitura. na 
Pra. Matriz, 66, Centro, nesta cidade. Edit. Setor do Licitação no endereço supra. informação: 
endereço supra ou tel. 7136772100. das 08h as 1211. Erice Cardoso/BA. 16(01/2020 - Luis B. 
Pereira - Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE 
PREGÃO PRESENCIAL 60 0312050.0 Pregoeiro Oficiai do Municlpio da Inhentree torna público 
que As 00h00 do dia 30/01/2020, na sua sede à Praça da Bandeira - Conlro Empresarial Ecistio 
Rocha - Sales 103/104 - Centro - InhantupetBa. recebera propcmlas de preços destinadas rk 
Registro do Preços para o fornecimenlo de Canbustiveis o Lubrifirprees aro borrões instaladas no 
Município. Innambupo, poro abastecimento do frota de velados ()maquinas do responsaMlidado 
do municipiot pare futuras corealações de acordo com e 00000tliênd8 e necessidades de 
Adosnistraçâo Publica Municipel. Menor Preço por Lote O Edital estará dispoolvel graluieneole 
no srie onev.doem.org  bribafinheMbupe Meio,ae informações poderão ser obtidos com a 
C0111l0500 Permanente de Licitação, das 0/31100 ás 121100. pelo Fone (75) 3431-2470 ou pelo 

licilecoesp. 1 Afpgroail.com  Inhnintorne, 16/01/2020, L011riVfli de Oliveira Rocha mano 
- Pnrgorairo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS 
CNPJ N: 13.830.336/0001.23 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N• 003/2020 
A Prefeitura Municipal de Cendalas/BA comunica aos interessados que realizara o PREGÃO 
PRESENCIAL a.  003/2020. cujo objeto á a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE 
ESPECIALIZADA AUTORIZADA PELAANATEL PARA PROVIMENTO DE ACESSO DEDICADO A 
INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS 
-BA. Datar 30/01/2020. Hora.: 09h30mIn. Edital disponível no alie hlIps://sei.e.org.br/bar  
cereelestsitenicitacoes. Maiores informações etnees do 0-0100: copelem.ndelas@gnell.com. 
Telefone pern contato: (71) 3601-2725. Candelas/BA 16 de Janeiro de 2020. Cidlone Damesceno 
dos Santos - Pregoeiro do COPEL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO • BA 
SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO 

PAD N.11612019. PP 5°051/2019. Objelo: SalaciOnat proposte pare can:rent10 de pessoa jureti 
ca especialize., destina.. fornecimento do arideamento e material permanente para undade 
de saúde do Municiai. Abertura: 29/01/2020 Os 10h. Local para aquisição do edital: Sede da 
Prefeitura, sito na Av...) Baibino de Souza, sht°, Centro ou através do sire: http://www.sobredi-
nho.ba.gov.brà  lenda. Carla Silva Mangabeire - Pregoeira Municipal. 

AVISO DE RESULTADO 
A CPL do ProMitura Municipal de Sobradinho/BA. torna publico que, em Mrtude da ausência de 
Interessados o resultado do julgamento referente no PAD n°. 100/2019, que trata da Liciteção 
na modalidade TP e* 005/2019, cuja objeto e Congelação do pessoa jureico especializada em 
consultoria têcnIca de 0001213 perdioa destinado e efelive prestaçâo dos serviços de dlegnôslico 
das perfile. públicas IGA0200,10 ao 000/E000 004000C011DMI00 do Município de Sobradinho, obje-
tivando dar subsidios na perfeita elaboração dos instrumentos do planejamento do Administração 
(PPA, LDO e LOA) que corarão necessarios paru elidente execuçâo e continuidade dos serviços 

1)1111000 10 Munir:10o de Sobradinho/BA, foi considerado DESERTO, em 30/12/2019 As 08h0Ornin, 
Thaclena Carla Silva Mongabeire - Presidente da CPL. 

ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁR108 APOSENTADOS DA BANIA • AMA/DA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Nu L7.1011d0d8 da presIdenle da Associação dos Economlários Aposentados da Bahia • AEAt 
BA, no uso das alrIbulçaes g. Ifiet confere s. Estremo Sedai, Capitulo XI, artigo lin combirsado 
com nego 19", CONVOCA os OSSOCiados quilos COnl as Obr100ÇÕOS SOCiOIS, poro participarem 
da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 08/02/2020 (quinta-feira) 
na sede social da entidade, 511101150 nesta Cepital, Co Rua do Careço, ri.  10, 7" andas Centre, 
Salvador • BA, que será oberta às r.00, com o minimo estabelecido na arfigo 19., gr, do 
estr.., era segunda cremado as 141130, C001 qualquer nenen, de associei/os presentes, com 
a seguinte ordem do de 
I - Autorização expressa cr propositura de Açâo Civil Coletiva em rasado INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL • INSS, objetivendo busca dos direllos dos aposentados o pensionistas 
da Cel. Económica Federe, tendo oro viela es mudanças Morados pelo INSS quanto ¡majorem 
de pagamento dos benefícios dos 505oelado:1 da requerentes  de acordo com o comunicado no 
Oficio SEI n° 11/2019/CGPG5P/DIRBEN/PRE5•INS5 de 28 de novembro de 2019. no qual são 
Informadas regres do migração para a rodo bancada dos beneficias do INSS pagos P0111010 do 
Aiõrdo de Cooperecão Técnica firmado entre o INSS. Caixa Económica Federai 00 FundaçOo dos 
0001100112510il Federais FUNCEF (ACT CAIXA/INSS/ FUNCEF), 

Salvador-BA, 16 de janeiro do 2020. 
ADEMILTON FERREIRA LOPES 

Presidenta do Conselho Deliberativo da ARA/BA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU 
PREGÃO PRESENCIAL N.  003/2020 -- Objeto: Registro de preço para funda aquisição de 
materiais de Ralo-X, para 01000Er as necessidades da Secreta. Municipal de Saúde deste 
municiplo de lenha.. Dato o boro da sess. pidice: dia 20010 janeiro 00 2000 As 00:30//Isolado 
locai). O Edital o mexes estão disponíveis nos Interessados no Departamento de Compres o 
Licitações da Prefeitura Municipal de Tenha., situado é Praça Luis Eduardo Magalhães, suo, 
Centro - CEP 46.600-000 - Tenhaçu - BA, 17 00 1000110 do 2020. Geraldo Esteves de Oliveira 
- Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL N.  004/2020 - Ohj010: Aluguel de 1 Aparento de Ralo-X, para atender 
as necessidades da Secretarie MunIcipel do Saúde deste munIciplo de T00110011. Data o hora 
da sessou pública: dla 29 de janeiro 00 2010 ás 10:30h (horário locai). O Edital e anexos esta0 
disixaevels aos interessados no Depertarnento de Compres e Licitações do Prefeitura Municipal de 
300110 o, situado cr Praça Lula Eduardo Magelhães, sie, Centro- CEP 46.660-000 - Tanhaçu - BA. 
17 de janeiro 00 2020, Geraldo Enleves de Oliveira - Pregoeiro 
PREGA() PRESENCIAL N.005/2020 - Objelo: Registro. Preço pane futura 0000/11001 aquisição 
de Cestos BA.. pare ;tender famllias em situação de venerabilidade social do MunielMo 
de Ten.,. °pompa.. as pelo CRAS, elo atendimento as necessidades da Secretaria de 
Ansiare ,ia Soclet Dolo o hora da sessou perrice: dia 30 de janeiro da 2020 as 00:30/1 
local). 	dite e anexos estão deponlvers aos interessados no Oepertemenro de Compras o 
Lleltaça s da Prefeitura Municipal de larrhaçu. situado á Praça Luis Eduardo Magalhees, 
Centro 	EP 46.600-0 O - Tanhaçu - BA, 17 de janeiro de 2020. Geraldo Esmeros de Oliveira 
- Prego 
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CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Social. 	  

Nome de Fantasia. 	  

CNPJ No 	  

Endereço. 	  

Cidade. 	  Estado 	  Tel 	  

E-mail. 	  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, atendendo às especificações constantes do Termo de 
Referência e demais anexos, a ser julgado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, para a Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara Municipal de Simões Filho e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital e remetê-lo 
ao Setor de Licitações, através do e-mail: licitacaoPcamarasimoesfilho.ba.00v.br. 

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camarasimoesfilho/.  

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
responsabilidade da comunicação direta com o licitante, por meio de fax ou e-mail de 
eventuais esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no instrumento 
convocatório no decorrer do processo do certame, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação. 

Local:     de de 2020. 
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Nome do Contato por extenso 	  

R. G. No.: 	  

Assinatura: 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

.., 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

EDITAL — PROCESSO LICITATÓRIO No 001-2020 

Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal no 10.520 de 17 de 
julho de 2002; Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Federal no 
123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal no 1.078 de 08 de 
janeiro de 2007. 

MODALIDADE — PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 257/2019. 

OBJETO A CONTRATAR: 

Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, conforme especificações constantes no 
Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data 	inicial 	para 	o 
recebimento 	das 	propostas 
30/01/2020. 

Horário 	inicial 	para 	o 	recebimento 	das 
propostas: 09h3Omin (horário local) 

Pregoeiro: Elder Celestino de Paula (Portaria no 002/2020) 

LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro, 
Simões Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - telefax.: (71) 2108 7200/7236 - Site de 
Publicação: http://ba.portaldatransparencia.com.bricamarasimoesfilho/ 
E-mail: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020. 

A Câmara Municipal de Simões Filho por intermédio do Pregoeiro Oficial, Elder Celestino de Paula, designado 
através da Portaria no 002/2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 
local indicados fará realizar licitação vinculada ao Processo Administrativo no 257/2019, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de empresa para o 
fornecimento de materiais de limpeza, conforme informações constantes neste Edital e seus Anexos e de 
acordo com os seguintes dispositivos legais: Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Federal no 
8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Federal no 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal no 
1.078 de 08 de janeiro de 2007. 

DO OBJETO 

1.1 
	

A presente licitação tem por objeto o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões, conforme informações constantes neste Edital e 
seus anexos. 

DA SESSÃO DE ABERTURA 

DATA DA SESSÃO: 30/01/2020 
INÍCIO DA SESSÃO: 09h3Omin (horário 
LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho 
CEP: 43.700-000, tel.: (71) 2108 7200/7236. 

0.• ts‘ 

k,S* 
local) 	 k#\S° 4,  
- Praça da Bíblia, s/n — Centro - Simo 	 4W3'  

	

2.1 	Ocorrendo decretação de feriado, ou qualquer outro motivo de força maior que impeça a 
realização da Sessão de Recebimento e Abertura das Propostas Escritas e Lances Verbais na data 
prevista no preâmbulo deste Edital, sua abertura ocorrerá no próximo dia útil imediatamente 
seguinte, no mesmo horário e local, independentemente de nova comunicação. 

	

2.2 	Se no próximo dia e horário estiver programado outro procedimento licitação, nesta hipótese a 
licitação será reprogramada e a nova data será informada aos licitantes que tiverem adquirido o 
edital. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

	

3.1 	Só poderão participar da presente licitação, as empresas que tenha o ramo de atividade 
compatível com o objeto a ser licitado e que atenda a todas as exigências deste Edital. 

	

3.2 	Não serão admitidas na presente Licitação pessoas Físicas, nem consórcio de pessoas jurídicas. 

	

3.3 	Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem em processo de 
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão 
temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com a Câmara Municipal de 
Simões Filho ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

1 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

14 	É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de 
terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, previstas na Lei Federal no. 
8.666/93. 

3.5 	Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original (inclusive os 
extraídos via internet) por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração, ou publicações em órgão da imprensa oficial, ou em cópias não 
autenticadas desde que acompanhados dos originais. 

3.6 	Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da ADMINISTRAÇÃO, 
necessário será o comparecimento do interessado na sala da Comissão de Licitação munido de 
originais e cópias, PREFERENCIALMENTE, até o penúltimo dia útil anterior à realização da 
sessão de abertura. 

3.7 	Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

3.8 Os pedidos de esclarecimentos devem ser feitos por e-mail 
(licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br), enquanto as IMPUGNAÇÕES e RECURSOS 
deverão ser protocolados pessoalmente junto ao setor de protocolo da Câmara, no 
horário de funcionamento normal da repartição (segunda a quinta-feira, das 
08h:00min às 12h:00min e 13h:00min às 17h:00min, e sexta-feira, das 08h:00min às 
13h:00min), não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax 
ou por meio eletrônico. 

3.9 	Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos 
prazos legais. 

3.10 Não será permitida a participação de empresas que tenham enviados seus ENVELOPES 
(Credenciamento, Proposta de Preços e Habilitação) via Correios/Sedex/Viação Aérea. 

3.11 Serão aceitos os envelopes entregues por um preposto, desde que os mesmos sejam 
protocolados (PRESENCIALMENTE) no setor apropriado até o horário designado para a sessão 
de abertura do presente Pregão Presencial. 

3.12 As empresas interessadas em participar deste procedimento, poderão se fazer representar junto a 
Câmara Municipal de Simões Filho na Comissão de Licitações, no dia, horário e local indicado 
neste Edital por meio de representante legalmente constituído. 

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1 	Considera-se como representante legal, ou credenciado junto ao pregoeiro a pessoa física 
regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório. 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

4.1.1 O credenciamento será efetivado por: 

Em se tratando de SÓCIO, far-se-á através da apresentação de cópias simples Carteira de 
Identidade, acompanhada da original; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em cópia 
simples acompanhada do respectivo original ou cópia autenticada em Cartório. No caso das 
Sociedades por Ações, apresentação do documento de eleição e posse dos administradores, em 
cópias simples acompanhadas das originais ou cópia autenticada em Cartório; 

Em se tratando de mandatário, através de CREDENCIAL, esta será apresentada 
(preferencialmente na forma do ANEXO III, do Edital), acompanhada de cópia simples da 
Carteira de Identidade e original e também do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em 
cópia simples e o respectivo original, ou cópia autenticada em Cartório; 

Quando o mandatário for representado através de PROCURAÇÃO, esta será apresentada por 
instrumento PÚBLICO ou PARTICULAR que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante no 
modelo do referido ANEXO, (caso seja PARTICULAR com firma reconhecida em Cartório) 
e também o Estatuto/Contrato Social (em cópia simples acompanhada do respectivo original ou 
cópia autenticada por Cartório). O mandatário apresentará, no ato, a Carteira de Identidade 
ou outro documento oficial de identificação que contenha foto, em cópia simples acompanhada do 
respectivo original ou cópia autenticada por Cartório; 

A não apresentação ou a apresentação de forma incorreta da procuração/credencial, não excluirá 
a empresa interessada de participar da licitação, mas impedirá o representante de se manifestar e 
de responder pela empresa a qual está vinculado; 

Para dirimir dúvida sobre a atividade econômica compatível com o objeto da licitação — quando 
esta não for explicitada no ato constitutivo, contrato social ou estatuto — o servidor responsável 
pelo 	credenciamento 	poderá 	consultar 	o 	portal 	eletrônico: 
http://www.cnae.ibge.gov.br/pesquisa.asp.  

O Documento de Identificação deve estar em perfeitas condições, com foto, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do representante indicado. 

	

4.2 	No credenciamento, o representante da licitante entregará à Comissão de Licitação, em separado, 
fora dos envelopes de preço e de habilitação, os seguintes documentos: 

Estatuto Social, Contrato Social ou documento de Eleição e Posse dos Administradores; 

CREDENCIAL ou PROCURAÇÃO; 

Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do Edital, na forma do ANEXO IV. 

	

4.3 	Se a licitante não apresentar a declaração citada no item 4.2 "c", o Pregoeiro autorizará o 
representante legal da empresa, com poderes para assinar documentos, que a mesma seja 
feita na própria sessão, ou se ainda, a referida declaração estiver dentro de um dos envelopes da 
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proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá, o Pregoeiro, na presença de 
todas as licitantes, solicitar que a mesma abra os respectivos, retire-a e o lacre novamente. 

4.4 	Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação de 
habilitação, sem representante credenciado, deverão remeter fora dos envelopes, à declaração 
acima. 

4.5 	Quanto às Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 

a) 	Apresentar Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar no 123/06, com data de emissão não superior a 30 
(trinta) dias da abertura da licitação e será apresentada FORA dos envelopes no 01 (PROPOSTA 
DE PREÇOS) e no 02 (HABILITAÇÃO), modelo ANEXO VII. 

4.6 	Não será aplicado o tratamento diferenciado às empresas que não atenderem ao disposto acima. 

4.7 	Os documentos referidos no item 4, poderão ser apresentados, em cópia autenticada por cartório, 
ou cópia não autenticada acompanhada do original. 

4.8 	Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes 
retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em 
unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 

4.9 	Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1 	Os interessados, no dia, hora e local indicados neste Edital, para a realização desta licitação, 
deverão entregar os 2 (dois) envelopes contendo a Proposta de Preços e Documentos de 
Habilitação, devidamente lacrados e indevassáveis, rubricados nos seus lacres, contendo em sua 
parte externa os seguintes elementos: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020 
ENVELOPE No 01 — PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNP] No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 1 Edição N° 1133 1 Caderno ui 	 6 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020 
ENVELOPE No 02 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNP) No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 
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6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

	

6.1 	A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do ANEXO II deste ato convocatório, 
redigida em português, em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de 
forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às 
especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu 
titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando: 

Razão Social, número de inscrição do CNPJ, telefone/fax/email/contato da empresa; 

Preço unitário e global expresso em moeda nacional, incluindo a marca de cada produto 
ofertado; 

Prazo mínimo de validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo; 

A proposta deve, conforme as especificações deste Edital, precisar os materiais a serem 
fornecidos e conter orçamento detalhado, com a expressa indicação da remuneração global; 

Declaração de que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a 
prestação dos serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas 
expressamente estabelecidas neste ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da 
contratada, inclusive, as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, 
alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

	

6.2 	Havendo divergência entre os valores apresentados em algarismos e aqueles apresentados por 
extenso, a comissão de licitação considerará aqueles apresentados por extenso. 

	

6.3 	Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo 
se alterado ou criado após a data de abertura destalcitação e que venha expressamente a incidir 
sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

	

7.1 	Para habilitação ao presente PREGÃO os licitantes deverão apresentar em ordem sequencial e 
encadernados (preferencialmente) os documentos relativos a: 

7.1.1 Habilitação jurídica, consistindo nos seguintes documentos: 

Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações se forem o caso, tudo devidamente 
arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de empresa individual, em cujo teor 
se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade com o objeto licitado; 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, tudo devidamente 
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arquivado na Junta Comercial do estado de origem, em se tratando de sociedade comercial, e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado, de documentos de eleição de seus administradores, 
em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade com o objeto licitado; 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

Cópia da cédula de identidade do representante legal da empresa (sócio administrador), em cópia 
simples juntamente com o respectivo original, ou cópia autenticada em Cartório. 

7.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

. Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante; 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo 
a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativa expedida pelo município, relativo ao 
domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 
Caixa Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei 
Federal no 12.440 de 07 de julho de 2011; 

VIII, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa (EM NOME DA EMPRESA), fornecida através 
do site: http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.  

7.1.3 Qualificação econômico financeira, consistindo nos seguintes documentos: 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data 
da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade; 

Comprovação de Capital ou Patrimônio Líquido no montante mínimo de R$ 5.800,00 (cinco mil e 
oitocentos reais) para o valor total estimado deste certame. 

Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 1 Edição N° 1133 1 Caderno III 	 8 
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7.1.4 Qualificação Técnica: 

I. 	Apresentação de 01 (um), ou mais Atestado (s) ou declarações de capacidade técnica, em nome 
da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da 
proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado. Os 
atestados não serão aceitos caso sejam apresentados com assinaturas de funcionários sem 
competência legal para atestarem a execução da atividade; 

	

7.2 	Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, 
assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, na forma do 
ANEXO V; 

	

7.3 	Declaração de que entre os sócios da empresa não existe servidor público ou dirigente de órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação, na forma do Art. 90 III, da Lei 8666/93, na 
forma do ANEXO VI; 

	

7.4 	Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 
e Municipal, na forma do ANEXO VIII; 

	

7.5 	As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão consideradas 
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição; 

	

7.6 	Os documentos emitidos através da internet terão suas autenticidades confirmadas por meio de 
consulta "on-line". 

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

	

8.1 	Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão os documentos constantes 
do item 5 do Edital procedendo-se a sua imediata abertura e a verificação da conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

	

8.2 	A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
EDITAL e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas: 

8.2.1 Que não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

8.2.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

8.2.3 Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

	

8.3 	Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e 
estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, para o recebimento 
de novas propostas. 

	

8.4 	Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do Edital, e estando o 
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seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro 
negociar, visando a obter preço melhor. 

8.5 	As propostas não desclassificadas serão selecionadas para etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

8.5.1 No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com .preços até 
10% (dez por cento) superiores àquele serão selecionados para a fase de lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

8.5.2 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

8.5.3 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 

8.5.4 O valor do lance mínimo a ser apresentado pelos licitantes na fase de lances será definido pelo 
pregoeiro, tomando por base, o menor valor apresentado entre os licitantes. 

	

8.6 	Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

	

8.7 	Havendo empate entre as empresas será assegurada, como critério de desempate, a preferência 
de contratação para a Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): 

8.7.1 Entende-se por empate aquelas situações em que após a fase de lances e antes da 
negociação, as ofertas apresentadas correspondam à diferença de até 5% (cinco por cento) 
superior ao valor do lance; 

8.7.2 Após o encerramento dos lances, a ME ou EPP melhor classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos; 

8.7.3 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por ME ou EPP. 

8.8 	Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, 
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 

8.9 	Far-se-á com a verificação de que o licitante atendeu as condições de habilitação estabelecidas 
neste edital, no que se refere à Habilitação jurídica, Regularidade fiscal, Qualificação técnica e 
Qualificação econômico financeira: 

8.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME e da EPP, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, na forma da Lei Complementar n° 123/2006, 
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Lu. 

alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, podendo ser prorrogado por igual período, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, para a regularização da documentação, do pagamento ou do parcelamento do 
débito, e para a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 

8.9.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará a 
preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

	

8.10 	Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 

	

8.11 	Caso a oferta não seja aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
predoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 

	

8.12 	Ao final da etapa de lances ou quando houver apenas uma proposta, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

	

9.1 	Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

	

9.2 	O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

	

9.3 	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

	

9.4 	Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor. 

	

9.5 	Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar 
contrato no prazo definido em edital. 

	

9.6 	Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 

	

9.7 	O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
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do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 
com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais. 

DA CONTRATAÇÃO 

10.1 	Será firmado contrato entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a empresa vencedora, no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação. 

10.2 	Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 
tenham servido de base à presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos. 

10.3 	Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao 
valor que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta 
escrita. A referida proposta será encaminhada à Administração, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis. 

10.4 	A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos e/ou 
apostilamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela Administração até o 50  dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de .20 (vinte) dias daquela data, às expensas da CONTRATANTE, nos termos do 
parágrafo único do artigo 61, da Lei n.o 8.666/93. 

10.5 	O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos artigos 
77 e 78 da Lei no 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei. 

10.6 	A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as 
consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei no 8.666/93. 

10.7 	A recusa injustificada do licitante proponente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo 
estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo 
prazo de 12 (doze) meses. 

10.8 	No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração 
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em 
nome do proponente. 

10.9 	A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da 
documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da assinatura. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 	As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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11.2 	Fica assegurada a Câmara o Municipal de Simões Filho o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
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11.3 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

	

11.4 	Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, devendo 
ser assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

	

11.5 	As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser Registradas expressamente na 
própria ata. 

	

11.6 	Os envelopes das licitantes participantes que ficarem retidos sob a guarda da Comissão ficarão à 
disposição para retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, durante 10 (dez) dias 
contados após a finalização do processo, os quais serão destruídos ao fim do prazo acima 
referido. 

	

11.7 	Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

	

11.8 	A petição será dirigida a autoridade competente, que decidirá no prazo de um dia útil. 

	

11.9 	Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

11.10 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, que decidirá com base 
na legislação em vigor. 

11.11 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal. 

11.12 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Simões Filho/Ba. 

11.13 Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

11.14 A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste Edital. 

11.15 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

11.16 A Câmara Municipal de Simões Filho poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
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por suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou 
provocação de qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado. 

 
 
 
 
 

 

9) 
 

 

Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo III - Modelo de Credenciamento; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação; 
Anexo V - Modelo de Declaração do disposto no Inciso XXXIII do art. 70  da CF; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto do art. 9° da Lei 8.666/93; 
Anexo VII - Modelo de Declaração Lei n0  123/06; 
Anexo VIII — Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IX - Minuta de contrato. 

de Paula Elder Celestin 
Pregoeiro 

I 

ESMSFIlik0  
sa Argila ; 

11.17 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

11.18 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes 
da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou 
contrariem a legislação pertinente. 

11.19 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

11.20 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 	Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação estão 
consignados no orçamento Municipal para o exercício corrente conforme rubricas: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1 	A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por preço 
global. 

DOS ANEXOS 

14.1 	São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

Simões Filho, 16 de janeiro de 2020. 

Josa Pereira Santos 
8AEMBRO DA COPEL 

ckionow 
Gabriel S. A 10 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

	

1.1. 	Constitui o objeto deste Pregão, o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades 
da Câmara Municipal de Simões Filho. 

DA JUSTIFICATIVA: 

	

2.1. 	A contratação justifica-se tendo em vista a necessidade do devido suporte material às atividades 
desta Casa Legislativa, sendo que a quantidade estimada para consumo foi estipulada levando-se em 
conta o que foi consumido durante o ano anterior, observando-se o quantitativo será entregue 
conforme utilização e disponibilidade de espaço físico para armazenamento nas instalações da 
CONTRATANTE. 

	

2.2. 	As médias de preços, previstas para esta contratação foram calculadas com base em orçamentos 
recebidos pela Administração, no período de 18/12/2019 a 23/12/2019, e servem apenas de 
indicativos, para efeito de formulação das propostas de preços. 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

	

3.1. 	Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a entrega e qualidade dos 
produtos, objeto desta licitação; 

	

3.2. 	Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo 
máximo de 48 horas, após solicitação da Administração; 

	

3.3. 	O descarregamento dos materiais ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de 
obra necessária; 

	

3.4. 	Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 
troca do fornecimento que não atenda ao especificado; 

	

3.5. 	A Câmara Municipal de Simões Filho não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, 
proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, 
qualquer dano causado pela atuação da contratada, bem como prejuízos causados a terceiros. 

Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 1 Edição N° 1133 1 Caderno III 	 15 
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3.6. 	As especificações não mencionadas (especificações omitidas), não isentam a empresa fornecedora 
dos materiais do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme estabelece o Código 
de Defesa do Consumidor; 

 

Á do% 
9414 Moi 

Josan- Pereira Sank,.. 
MEMBRO DA COPEL 
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4. 	DA DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

	

4.1. 	Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo a 
Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo ao 
domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei Federal 
no 12.440 de 07 de julho de 2011; 

	

4.2. 	As certidões relacionadas no item anterior serão anexadas por ocasião, também, de cada NOTA 
FISCAL/FATURA emitida. 

Elder Celed d PUI 
DA 

Pereira Sante-, 
GOPEL 

Gabriel Barbosa Araújo 
Apoio 

BESIIMMUO 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 001/2020 

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões 
Filho. 

A empresa 	 , inscrita no CNP.] sob n.o 	  
estabelecida na 	 , no 	, bairro 	 , CEP 
	 , cidade de 	 , telefone 	 , email 	 , atendendo à convocação 
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 001/2020, vem apresentar sua proposta de preços 
atendendo as especificações abaixo: 

Declaramos que: 

I - Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua 
preparação. 

II - Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos para o fornecimento, taxas, 
impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo 
contratante para execução completa do contrato. 

III - Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a 
ter mais de um resultado. 

IV - Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 

V - Os materiais são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. 

VI - Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento dos 
materiais objeto desta licitação; inclusive as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, 
alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, 
fiscais, para-fiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer.  reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 

de 	 de 2020. 

41.1'''4 
100500 

"'lanaf.8eSoir%\spo  

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

Elder C 	ino de Paula 

catre , e:Pa  ereire SemOz: 

Página 17 de 43 

CÂMARAM 	AIDESIMÕESFIIHO 
Gabriel S. arbosa Araújo 

Apoio 

 

MEMBRO. PA COPU 



À 
duo 	Pereira Santos 

NE  I •"' j 

Balam OFICIAL 
tAyunn nupitaNt. unsmons nulo Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 1 Edição N° 1133 1 Caderno III 18 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data de Abertura: 30 de janeiro de 2020 
Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial no 001/2020 

s 

t-C)\  • 
S't,I s\ç2  

CA‘ 
\10'.  V,5‘.6  

Segue a proposta de preços para o fornecimento de materiais para limpeza, conforme descrição abaixo: 

ITENS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APR MARCA QUANT 
VALOR 
UNIT TOTAL 

1 

Água 	Sanitária 	- 	Base 	hipoclorito 	de 	sódio. 
Embalagem 	de 	1000 	ml 	com 	dados 	de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a. 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. LT 144 2,91 418,56 

2 

Álcool Etílico Líquido 960C. Embalagem de 1000 ml 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 	6 	meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 144 12,90 1.857,60 

3 

Aromatizante ambiental 	Embalagem de 5 litros 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 	6 	meses contados da 	data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 50 65,71 3.285,50 

4 

Balde 	plástico, 	tipo 	doméstico, 	capacidade 	20 
litros, polietileno de alta densidade, alta resistência 
a impacto, paredes e fundo reforçados, com alça 
de metal com reforço no seu encaixe. As seguintes 
informações deverão ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou 
CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto 	e 
capacidade. UNID 20 19,08 381,60 

5 

Purificador Spray. 	Embalagem de 360 ml com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses contados da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 190 13,84 2.629,60 

6 

Desinfetante líquido. Embalagem de 5 litros com 
dados de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 	6 	meses contados da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 100 19,70 1.970,00 

7 

Detergente 	líquido, 	concentrado, 	biodegradável, 
neutro. Embalagem de 500 mi com dados de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 	fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. UNID 60 2,52 151,40 
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8 

Esponja sintética dupla face para uso doméstico. 
Tamanho 	102x80x2Omm, 	embalagem 	plástica 
individual contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. UNID 60 1,43 86,00 

9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas 
overloqueadas em linhas de algodão. Dimensões 
de 40 x 60 cm, com variação de ate -5 cm. Cor: 
Branca. 	As 	seguintes 	informações 	deverão ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	no 	rotulo 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	endereço, 	marca 	do 	produto, 
dimensões e composição. UNID 100 4,18 418,33 

10 

Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. UNID 80 6,23 498,40 

11 

Limpador multiuso. Embalagem de 500 ml com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses contados da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 144 5,26 757,92 

12 

Luva de borracha em látex natural na cor amarela 
altamente 	resistente, 	palma 	antiderrapante, 
flocado internamente em algodão, comprimento 
total não inferior a 30cm, nos tamanhos P/M/G. 
Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. UNID 90 7,51 675,90 

13 

Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox 
e pelo menos 2 esfregões apropriados. Tamanho 
do balde: 46 x 27 x 23 cm; Capacidade líquida 
aproximada 	do 	balde: 	6,5 	Litros; 	Material 	dos 
esfregões: Microfibra absorvente. UNID 5 111,38 556,90 

14 

Neutralizador 	de 	odores 	acondicionado 	em 
embalagem de 1L com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses contados 
da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. UNID 20 45,04 900,87 

15 

Pá 	coletora 	de 	lixo 	em 	plástico 	resistente 	a 
batidas, tipo caixa. Com  altura que proporcione 
ergonomia para o operador e uma manopla de 
borracha 	para 	amenizar 	o 	uso 	prolongado. 
Dimensões 	aproximadas: 	Comprimento: 
29cm/Largura: 29cm/Altura: 14cm/Cabo: 70cm. 

UNID 4 82,30 329,19 

16 

Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 100% 
algodão, para limpeza, na cor branca, dimensões: 
aproximadamente 65x40cm. UNID 240 7,42 1.780,00 

17 
Pano Multiuso de dimensões aproximadas de 58cm 
X 33cm acondicionado em pacotes de 5 unidades 

PCT 
5un 120 9,14 1.096,80 
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cada. A embalagem deverá estar lacrada e com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 

18 

Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado. Tamanho: 
10cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades. FD 8un 120 55,47 6.656,00 

19 

Papel Toalha 	Interfolhadas, 	100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado, com 02 
dobras. Tamanho aproximado: 	20X21cm. Caixa 
com 2400 folhas. 

CX 
2400un 80 58,27 4.661,33 

20 

Gel 	adesivo 	sanitário 	bactericida 	com 	aplicador 
incluído 	e 	de 	aromas 	variados. 	A 	embalagem 
deverá conter 6 discos de gel. UNID 60 14,65 879,00 

21 

Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de 500g 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 	6 	meses contados da 	data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 40 5,45 218,00 

22 

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph entre 
7,0 a 7,5, perfumado. Embalagem: bombona com 
5 litros, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro ou notificação na Anvisa/ MS. UNID 40 47,13 1.885,07 

23 

Silicone líquido 1 Litro, abrilhantador de superfície 
que reativa a cor de couros, 	plásticos, 	curvim, 
madeira, formica e metais, evitando aderência do 
pó e umidade. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNP3 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, 	quantidade, 	composição, 	bem 	como 
sobre 	os 	riscos 	que 	apresentam 	a 	saúde 	e 
segurança dos consumidores e seguir as normas 
vigentes. UNID 5 61,03 305,17 

24 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- lcm, 
altura mínima de 	105 cm, capacidade nominal 
para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 

PCT 
100un 150 

11 
ÁS • 
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25 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/-
1cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal 
para 40 litros, suportando 10 quilos, na cor cinza. 

PCT 
100un 150 21,78 3.266,50 
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Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNP.] 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores 	e 	seguir 	as 	normas 	vigentes. 
Atender 	a(s) 	Normas 	(s) 	da 	ABNT, 	selo 	de 
identificação 	da 	conformidade 	e 	numero 	do 
registro junto ao Inmetro. 
Tela para Mictório Odorizante confeccionada em 
PVC injetado, projetada para possibilitar o perfeito 
encaixe 	na 	base 	do 	mictórib. 	Deverá 	possuir 
sistema de furos com antirespingo para evitar a 
deposição de detritos no encanamento evitando 
entupimentos indesejáveis. Os produtos devem 
estar 	embalados, 	individualmente, 	em 	luvas 
plásticas e em caixas com 12 unidades cada. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 

i fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNID3 	do 

,, 
4! O 05 

fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos CX 

'ffigk ç
X/I0  

'' 000 
te5Q0. 
' MI" 

26 consumidores e seguir as normas vigentes. 12un 4 61,38 245,53 
Dispensador inox manual de papel higiênico em 
rolo, com capacidade mínima para 300 metros de 
papel. 	A 	embalagem 	deverá 	acompanhar 	2 
parafusos, 2 buchas para fixação e 1 suporte de 

27 fixação. UNID 2 206,22 412,44 
Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 30 cm, cabo em 
madeira com comprimento de 1200 mm, podendo 
ter variação dimensional de +/- 5 %. As borrachas 
deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 mm. 
As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNP3 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 

28 composição. UND 5 14,31 71,55 
Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 40 cm, cabo em 
madeira com comprimento de 1200 mm, podendo 
ter variação dimensional de +/- 5 0/0. As borrachas 
deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 mm. 
As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 

) 	29 composição. UNID 5 15,57 77,87 
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Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura 220 mm, com 28 furos, cabo 
em madeira de comprimento 	1100 mm, com 
variação dimensional de 	+/- 5%. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	endereço 	e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 

30 vigente(s). UNID 10 11,43 114,27 
Vassoura de cerdas em nylon, base retangular em 
madeira de largura 250 mm, cabo em madeira 
comprimento 1100 mm, com variação dimensional 
de +/- 5%, com ponteira plástica rosqueável. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ 	do fabricante, 	marca do 
produto, 	endereço 	e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados  
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 

* . 	,4:44.d 
k. 

OZJ. 
0,  0 \14 	P,Q 

31 vigente(s). UNID 5 16,09 80,43 
Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de 
largura 	300 	mm, 	cabo 	em 	madeira 	com 
comprimento 	de 	1100 	mm, 	com 	variação 
dimensional 	de 	+/- 	5%, 	com 	ponteira 	plástica 
rosqueável. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto 
ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNP) 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 

-, 

32 composição. UNID 4 26,88 107,52 
Garrafa de álcool em gel de 1 litro para refil. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 

33 produto, endereço e composição. UND 100 17,95 1.794,67 
Dispenser álcool em gel branco com reservatório e 
com 	acionamento 	por meio da tecla "aperte". 
Capacidade: 	400 	ml; 	Dimensões 	aproximadas 

34 (Altura x largura x profundidade): 21 x 9 x 9 cm. UND 6 46,39 278,34 

35 

Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 100% em 
fibra de celulose virgem, branco, não reciclado, 
com 02 dobras. Fardo com 6 unidades. FD 6un 100 103,93 10.392,67 

36 Refil para mop líquido com 85% de algodão e UND 15 16,04 240,55 
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15% de poliéster em sua composição. Possuir alto 
poder de absorção e resistência. Sem cabo 

37 

Cabo de alumínio 	reforçado de ia  qualidade que 
encaixa 	em 	todos 	os 	Mops 	profissionais. 
Comprimento de 1,40m. UND 10 30,14 301,40 

38 
MOP pó de 40 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND — 2 58,19 116,38 

39 
MOP Pó de 60 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 1 79,79 79,79 

40 

Placa de sinalização (piso molhado), Largura: 30 
cm - Altura: 66 cm - Cor: Amarelo. Em material de 
alta resistência que represente ATENÇÃO. UND 3 55,19 165,58 

0,00 41 

Limpador desincrustante biodegradável e inodoro. 
Volume: 5 Litros UND O 65,71 

42 

Detergente limpa carpete de alta concentração. 
Volume: 5 Litros UNID O 45,62 0,00 

43 

Carro funcional de alta capacidade com tampa e 
saco 	para 	recolhimento 	de 	lixo 	com 	zíperes 
frontais. 	Capacidade 	mínima 	de 	150 	Litros; 

respeite as determinações das NR's 32 e 17. Com  
espaço 	para 	acondicionamento 	de 	balde 

 

ferramentas, 	acessórios 	ou 	outros 	objetos.  
Rodízios emborrachados. 

Composto de material de alta resistência e que 
 

UND O 

P 	0.0 

' 
1.305,29 

-st.:3s\OSO 

0,00 

TOTAL 58.754,61 

Valor total estimado de R$ 58.754,61 (cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e 
sessenta um centavos). 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Condições de pagamento: Conforme fornecimento. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital. 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho nó prazo máximo de 48 horas, após solicitação 
da Administração. 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem 
acondicionados ou onde couber: nome ou CNP] do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, 
data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes variando em cada caso. 

Nota 3: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na qualidade ou no 
desempenho do (s) produto (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a 
CONTRATANTE convocar a presença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 
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DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 	  
CPF: 	 FUNÇÃO/CARGO: 	  
TELEFONE: 	 E-MAIL CORPORATIVO: 	  
BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 

de 2020. 

Assinatura Representante Legal 

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 001/2020 

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.o 	 , estabelecida na 
	 , no 	  bairro 	 , CEP 
	 , cidade de 	 , atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatário Pregão Presencial no 001/2020 vem através do presente, credenciar o (a) Sr.(a) 
	 , portador(a) da Cédula de Identidade n. 	  e CPF n° 
	  na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, conferindo-lhe os poderes abaixo: 

"Pronunciar-se em nome da empresa, formular e apresentar propostas de preços, formular ofertas e lances, 
interpor recursos e desistir ou abrir mão deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais 
condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame." 

de 	 de 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

4Ais, '"?4 

Josa Pereira Santos 
RODAM° DA COPE!, 

ti% kweeiRkle 1417Arato„,".. g 

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 

Página 25 de 43 

ChStatk% 	
SiSliát511.110 

lana F, de Sousa Bispo 
Apoio 



Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 

DIÁRIO OFICIAL 
outbenA HUNIOPAL 81111012i num Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 1 Edição N° 1133 1 Caderno III 26 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 001/2020 

(! 
IN, g 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

A empresa 	 , inscrita no CNI33 sob n.o 	  estabelecida na 	
ApOr!ig 

	 , bairro 	 , CEP 	 , cidade de 	 , atendendo à convocação 
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 001/2020 declara, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação, conforme exigência do inciso VII do 
art. 40  da Lei n.o 10.520, de 17 de julho de 2002. 

de 	de 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

Prezados Senhores, 

4 f1.011 
Josan 	Santos 

lialatP4  

GWARAWIRI 
Gabrids,  

tgiSiSnUtO , 
trbosamsg50 

'o 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 001/2020 

Prezados Senhores, DSigE911.110  
lana , I .kSo.usa Bispo 

pot:  

A empresa 	 , inscrita no CNP] sob n.o 	  estabelecida na 
bairro 	 , CEP 

	 , cidade de 	 , atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatário Pregão Presencial no 001/2020, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto 
previsto no inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27, 
da Lei no 8.666/93, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

(x) nem menor de 16 anos. 

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

de 	 de 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO — ART. 90  DA LEI No 8.666/93. 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 001/2020. 

sittS00  

""WeiMe 00000 010 
A empresa 	 , inscrita no CNP.) sob n.o 	 , estabelecida na 	

, 4 

	 , bairro 	  CEP 	 cidade de 	 , atendendo à convocação 
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 001/2020, declara para os devidos fins de direito, 
na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Simões Filho, que não 
possuímos servidor público em nosso quadro, conforme determina o art. 90, inciso III, da Lei 8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Prezados Senhores, 

CÂMARA 
Ga 

ICI Al DE SIMÕES FILHO 
. Barbosa Araújo 
Apoio 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

(Nome empresarial da licitante) 	 , por meio do seu responsável legal e Contador ou Técnico 
Contábil, declara sob as penas da lei, que: 

Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos 
incisos I e II, art. 3o, da Lei Complementar no 123/06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 30, § 40, incisos I a X, 
da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

de 	 de 2020. 
4w , OI 

C1801011CIPOSIMESfIlák0 
lana de Sousa Bispo 

Apoio 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
No DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE 
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SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial no 001/2020 

Prezados Senhores: 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.o 	  estabelecida na 
	 , no 	 , bairro 	 , CEP 
	  cidade de 	 , atendendo à convocação Veiculada para o 
Processo Licitatório Pregão Presencial no 001/2020, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a o 
fornecimento dos materiais objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei: 

Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação; 
Que não foi declarada inidõnea para licitar ou contratar com a Administração Pública a nível Federal, 

Estadual e Municipal; 
Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação 

do procedimento licitatório ou da execução do Contrato. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
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ANEXO IX — MINUTA DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS. 

A CAMAFtA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/Ba, inscrita no CNP3 no 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO 
DE SOUZA, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa 	 , CNP3 
no 	 situado a Rua 	  neste ato representado na forma dos seus 
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. 	 , portador do documento de 
Identidade no 	  e CPF no 	 , aqui denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente instrumento para fornecimento de materiais de limpeza 
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo no 257/2019, Nota de 
Empenho no 	, referente ao Pregão Presencial no 001/2020, que regerá pelas Leis 
8.666, de 21.06 	93; 10.520, de 17.07.2002; pelo Decreto Municipal no 1.078, de 
08/01/2007 e legislação pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito 
privado e os princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes: 

1.1. 	Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

§ 10. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL no 001/2020 e seus anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam 
a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

ILCLAUSULA,SEGUNDA — DOTAÇAO_ORÇAMENTÁRIA  

2.1. 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificado: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros. 

[IIIICLAUSUCA-TERCEIRA-2:PREÇO E-CONDIÇÕES'DE PAGAMENTO  
thiÃRÀ11-UNiC"141,TDESINÓESFI1HO 

lana F. de Sousa Bispo 
Apoio 

§ 10. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados, de acordo com o cumprimento do 
objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota 

3.1. 	O valor global estimado deste contrato é de R$ 	). 
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Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser 
regularizada pelo contratado. 

3.2. 	Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada juntamente 
com a Nota Fiscal / Fatura referente aos fornecimentos executados: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos 
relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do 
Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo 
ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda 
Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida 
pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal; 

e) 	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei 
Federal no 12.440 de 07 de julho de 2011. 

3.2.1. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA na Diretoria 
Administrativa 	ou 	encaminhados 	eletronicamente 	para: 
diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gv.br  e financeiro@camarasimoesfilho.ba.gov.br. 

3.2.2. A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de empenho ou 
ordem de fornecimento, o número do Contrato correspondente à contratação e o seu 
domicílio bancário (número do banco, nome, número da agência e da conta corrente). 

3.2.3. Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de entrega a 
Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la. 

3.2.4. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 
fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 

CWAillitli1CIPAI.
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3.3. 	Nos casos de eventuais 
atualizado com: 

multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura; 

juros de 1% ao mês e 

atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será 
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c) 	atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI. 

3.4. 	Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo termo de 
opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os tributos 
incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade. 

,CLAUSULA QUARTA — PRAZO CONTRATUAL 

	

4.1. 	O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será a partir de sua assinatura e seu encerramento em 
31/12/2020. 

CLAUSULA QUINTA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na execução 
do objeto deste contrato: 

	

5.1. 	Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado; 

	

5.2. 	Cumprir rigorosamente com as especificações dos materiais, nas condições indicadas na proposta 
apresentada, competindo-lhe à execução completa dos mesmos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal; 

	

5.3. 	Dirigir e supervisionar a entrega dos produtos, ficando responsável, perante a CONTRATANTE, pela 
exatidão dos materiais e pela correta observância das especificações e demais normas aplicáveis; 

	

5.4. 	Promover, por sua conta e risco, o transporte de quaisquer materiais necessários à execução do 
objeto deste Contrato; 

	

5.5. 	Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo 
máximo de 48 horas (quarenta e oito horas), após solicitação da Administração; 

	

5.6. 	Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto 
em questão, reservando à CONTRATANTE o direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões 
especificados; 

	

5.7. 	Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 
troca do fornecimento do material que não atenda ao especificado; 

	

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

	

5.9. 	Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões constantes na Lei Federal 
8.666/93; 

5.10. Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem o 
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
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5.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução 
do contrato, independentemente, de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

5.12. Relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada na execução do 
contrato; 

5.13. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

5.14. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro contra 
acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como, 
impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, 
vigentes; 

5.15. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Câmara, cumprindo as exigências da mesma; 

5.16. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei Federal 8.666/93; 

5.17. Não subcontratar o objeto deste contrato, salvo com expressa autorização da contratante. 

CLAUSULA SEXTA'-  OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

	

6.1. 	Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da entrega dos 
produtos, descritos no anexo único deste contrato. 

	

6.2. 	Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, 
desde que atendidas às formalidades pactuadas, conforme especificações constantes da CLÁUSULA 
TERCEIRA do contrato. 

	

6.3. 	Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato. 

	

6.4. 	Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato. 

	

6.5. 	Informar oficialmente qualquer modificação na entrega dos materiais com antecedência mínima de 
24 horas. 

VII. CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES 

7.1. 	O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 
contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação 
pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

a 
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O 

	

7.2. 	A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo com a 
gravidade da infração, a saber: 

7.2,1. Advertência; 

a) 	Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra- 
recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das 
obrigações assumidas; 

7.2.2. 	multa (s): 

Multa de 0,2 °á (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem 
prejuízo das demais penalidades; 

Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitada 
ao percentual de 100/0 (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

Multa indenizatória de 100/0 (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no caso 
de inexecução total. 

7.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei 
n.o 8.666/93. 

	

7.3. 	O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do fornecimento realizado com 
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

	

7.4. 	As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

MR, ELADSULA 

8.1. 	A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por PREÇO 
GLOBAL. 

GLÁUSULA N-É5VA Fise---zeutoammeneleamiemememenamen 
9.1. 	A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa Legislativa o 

Sr. Edson de Almeida Souza, Diretor Administrativo, Matrícula : 98011033, ao qual competirá velar 
pela perfeita execução do objeto licitado. 
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9.2. 	A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabil
o  
idade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução 
do objeto. 

9.3. 	Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 
agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências 
necessárias para sanar as falhas apontadas. 

10.1. Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do inciso 
II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e contratada 
ao Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a 
efetiva procedência do pedido. 

j2~2b., 

11.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas na lei no 8.666/93. 

§ 10. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 20. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao 
contratado direito a qualquer indenização. 

12.1. A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações 
técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois em nenhuma 
circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela 
correta execução do objeto deste Contrato. 

12.2. A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses 
direitos, podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo. 

12.3. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, na forma prevista no art. 65, § 10, da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. 

12.4. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de 
acordo entre os contratantes. 
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GLÁUSULA,DÉGIMA 

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de teor e 
forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Simões Filho, 	de 	de 2020 . 

CÃMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante 

Contratada 

Testemunhas: 

ia 
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 	/2020. 

Fornecimento de materiais para limpeza, conforme descrição abaixo: 

ITENS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APR MARCA QUANT 
VALOR 
UNIT TOTAL 

1 

Água 	Sanitária 	- 	Base 	• hipoclorito 	de 	sódio. 
Embalagem 	de 	1000 	ml 	com 	dados 	de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 	fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. LT 144 

2 

Álcool Etílico Líquido 960C. Embalagem de 1000 ml 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 	6 	meses •contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 144 

3 

Aromatizante ambiental 	Embalagem 	de 	5 	litros 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses contados da 	data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 50 

4 

Balde 	plástico, 	tipo 	doméstico, 	capacidade 	20 
litros, polietileno de alta densidade, alta resistência 
a impacto, paredes e fundo reforçados, com alça 
de metal com reforço no seu encaixe. As seguintes 
informações deverão ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou 
CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto 	e 
capacidade. UNID 20 

CÁMMUMUNICI 
lana F. d 

5 

Purificador Spray. 	Embalagem de 360 ml com 
dados de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 	6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 190 

6 

Desinfetante líquido. Embalagem de 5 litros com 
dados de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não 	inferior a 	6 	meses contados da 	data 	de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 100 

7 

Detergente 	líquido, 	concentrado, 	biodegradável, 
neutro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. UNID 60 

8 

Esponja sintética dupla face para uso doméstico. 
Tamanho 	102x80x2Omm, 	embalagem 	plástica 
individual contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. UNID 60 
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9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas 
overloqueadas em linhas de algodão. Dimensões 
de 40 x 60 cm, com variação de ate -5 cm. Cor: 
Branca. 	As 	seguintes 	informações 	deverão ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	no 	rotulo 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	endereço, 	marca 	do 	produto, 
dimensões e composição. UNID 100 

10 

Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 	fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior 
a 6 meses contados da data de entrega e registro 
no Ministério da Saúde. UNID 80 

11 

Limpador multiuso. Embalagem de 500 ml com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 	6 	meses -contados da 	data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 144 

12 

Luva de borracha em látex natural na cor amarela 
altamente 	resistente, 	palma 	antiderrapante, 
flocado internamente em algodão, comprimento 
total não inferior a 30cm, nos tamanhos P/M/G. 
Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas 
com com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. UNID 90 

13 

Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox 
e pelo menos 2 esfregões apropriados. Tamanho 
do balde: 46 x 27 x 23 cm; Capacidade liquida 
aproximada 	do 	balde: 	6,5 	Litros; 	Material 	dos 
esfregões: Microfibra absorvente. 	, UNID 5  

C Á% Ée MnUalifl,Cd1APe  R0 a .00sSa' 1u0Eps1 

14 

Neutralizador 	de 	odores 	acondicionado 	em 
embalagem de 1L com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses contados 
da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. UNID 20 

15 

Pá 	coletora 	de 	lixo 	em 	plástico 	resistente 	a 
batidas, tipo caixa. Com  altura que proporcione 
ergonomia para o operador e uma manopla de 
borracha 	para 	amenizar 	o 	uso 	prolongado. 
Dimensões 	aproximadas: 	Comprimento: 
29cm/Largura: 29cm/Altura: 14cm/Cabo: 70cm. 

UNID 4 

16 

Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 100% 
algodão, para limpeza, na cor branca, dimensões: 
aproximadamente 65x40cm. UNID 240 

17 

Pano Multiuso de dimensões aproximadas de 58cm 
X 33cm acondicionado em pacotes de 5 unidades 
cada. A embalagem deverá estar lacrada e com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 

PCT 
5un 120 
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18 

Papel Higiênico folha simples, 100°/0 em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado. Tamanho: 
10cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades. FD 8un 120 

19 

Papel Toalha Interfolhadas, 	100% em fibra de 
celulose virgem, branco, não reciclado, com 02 
dobras. Tamanho aproximado: 	20X21cm. Caixa 
com 2400 folhas. 

CX 
2400un 80 

20 

Gel 	adesivo 	sanitário 	bactericida 	com 	aplicador 
incluído 	e 	de 	aromas 	variados. 	A 	embalagem 
deverá conter 6 discos de gel. UNID 60 

21 

Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de 500g 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. UNID 40 

22 

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph entre 
7,0 a 7,5, perfumado. Embalagem: bombona com 
5 litros, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro ou notificação na Anvisa/ MS. UNID 40 

23 

Silicone líquido 1 Litro, abrilhantador de superfície 
que reativa a cor de couros, 	plásticos, curvim, 
madeira, fOrmica e metais, evitando aderência do 
pó e umidade. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, 	quantidade, 	composição, 	bem 	como 
sobre 	os 	riscos 	que 	apresentam 	a 	saúde 	e 
segurança dos consumidores e seguir as normas  
vigentes. UNID 5 

í 
dt / 

24 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- lcm, 
altura mínima de 105 cm, capacidade nominal 
para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNP3 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre 	os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 

PCT 
100un 150 
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25 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de 
resíduos 	em 	resina 	termoplástica 	virgem 	ou 
reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/-
lcm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal 
para 40 litros, suportando 10 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: 	pacote 	com 	100 	unidades. 	As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 

PCT 
100un 150 
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produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores 	e 	seguir 	as 	normas 	vigentes. 
Atender 	a(s) 	Normas 	(s) 	da 	ABNT, 	selo 	de 
identificação 	da 	conformidade 	e 	numero 	do 
registro junto ao Inmetro. 

26 

Tela para Mictório Odorizante confeccionada em 
PVC injetado, projetada para possibilitar o perfeito 
encaixe 	na 	base 	do 	mictório. 	Deverá 	possuir 
sistema de furos com antirespingo para evitar a 
deposição de detritos no encanamento evitando 
entupimentos indesejáveis. 	Os produtos devem 
estar 	embalados, 	individualmente, 	em 	luvas 
plásticas e em caixas com 12 unidades cada. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, 	composição, 	bem 	como 	sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 

CX 
12un 4 

• 

&Ma/ 

27 

Dispensador inox manual de papel higiênico em 
rolo, com capacidade mínima para 300 metros de 
papel. 	A 	embalagem 	deverá 	acompanhar 	2 
parafusos, 2 buchas para 'fixação e 1 suporte de 
fixação. UNID 2 

CAMARAMUN  
lana 
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28 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 30 cm, cabo em 
madeira com comprimento de 1200 mm, podendo 
ter variação dimensional de +/- 5 %. As borrachas 
deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 mm. 
As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UND 5 

29 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com 
base em madeira de comprimento 40 cm, cabo em 
madeira com comprimento de 1200 mm, podendo 
ter variação dimensional de +/- 5 0/0. As borrachas 
deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 mm. 
As seguintes informações •deverão ser impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas 	no 	rótulo 	pelo 	fabricante 	e 	colada 
diretamente 	no 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 5 

30 
Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura 220 mm, com 28 furos, cabo UNID 10 



Página 42 de 43 

ít' AIDESIMÕESFIWO 
arbosa Araújo 

Apoio 

CWARAM 
Gabrie 

MARIO A OFICIAL 
chinan numa.. Oltsuefivi nulo 

	
Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 1 Edição N° 1133 1 Caderno ui 	 42 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

em madeira de comprimento 	1100 mm, com 
variação dimensional de +/- 5%. As seguintes 
informações 	- deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNP) 	do fabricante, 	marca 	do 
produto, 	endereço 	e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 

	 vigente(s).  Lha' 

7 

31  

Vassoura de cerdas em nylon, base retangular em 
madeira de largura 250 mm, cabo em madeira 
comprimento 1100 mm, com variação dimensional 
de +/- 5%, com ponteira plástica rosqueável. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	endereço 	e 	composição. 	Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de 	uso 	preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 
vigente(s). UNID 5 

C1M ft(lUatIFI,CdikrpS10:11110SS5" altB41(340 

32  

Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de 
largura 	300 	mm, 	cabo 	em 	madeira 	com 
comprimento 	de 	1100 	mm, 	com 	variação 
dimensional de +/- 5%, 	com 	ponteira plástica 
rosqueável. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto 
ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNP) 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID 4 

33  

Garrafa de álcool em gel de 1 litro para refil. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas 
no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no 
produto: 	Nome/CNP) 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, endereço e composição. UND 100 

34 

Dispenser álcool em gel branco com reservatório e 
com acionamento 	por meio da 	tecla 	"aperte". 
Capacidade: 	400 	ml; 	Dimensões 	aproximadas 
(Altura x largura x profundidade): 21 x 9 x 9 cm. UND 6 

35 

Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 100°/o em 
fibra de celulose virgem, branco, não reciclado, 
com 02 dobras. Fardo com 6 unidades. FD 6un 100 

36 

Refil para mop líquido com 85% de algodão e 
15% de poliéster em sua composição. Possuir alto 
poder de absorção e resistência. Sem cabo UND 15 

Elder Ceies no dg Ptitd18 Jos 	e Pereira Santos 
MrnBRO D OPF 
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37 

Cabo de alumínio 	reforçado de la qualidade que 
encaixa 	em 	todos 	os 	Mops 	profissionais. 
Comprimento de 1,40m. 	, UND 10 

0. 	, 

38 
MOP pó de 40 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 2 

39 
MOP pá de 60 cm com cabo de alumínio incluído. 
Feito de material de qualidade UND 1 

40 

Placa de sinalização (piso molhado). Largura: 30 
cm - Altura: 66 cm - Cor: Amarelo. Em material de 
alta resistência que represente ATENÇÃO. UND 3 

41 
Limpador desincrustante biodegradável e inodoro. 
Volume: 5 Litros UND O 0,00 0,00 

42 
Detergente limpa carpete de alta concentração. 
Volume: 5 Litros UNID O 0,00 0,00 

43 

Carro funcional de alta capacidade com tampa e 
saco 	para 	recolhimento 	de 	lixo 	com 	zíperes 
frontais. 	Capacidade 	mínima 	de 	150 	Litros; 
Composto de material de alta resistência e que 
respeite as determinações das NR's 32 e 17. Com  
espaço 	para 	acondicionamento 	de 	balde 
ferramentas, 	acessórios 	ou 	outros 	objetos. 
Rodízios emborrachados. UND O 0,00 0,00 

TOTAL 

Valor Global de R$  	 ). 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 	 
Condições de fornecimento: Conforme Edital. 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 48 horas, após s 
Administração; 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem 
- acondicionados ou onde couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, data 
de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes variando em cada caso; 

Nota 3: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, Observando-se irregularidades na qualidade ou no desempenho 
do (s) produto (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE convocar a 
presença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (5es) necessária (s). 

Elder Cele ,no de Pata 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Norlimp Licita <norlimplicita@gmail.com> 
Enviado em: 	 quinta-feira, 23 de janeiro de 2020 11:02 
Para: 	 licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  
Assunto: 	 ESCLARECIMENTO 
Anexos: 	 ESCLARECIMENTO SIMOES FILHO.pdf 

BOM DIA!!! 

AO PREGOEIRO SR. ELDER CELESTINO DE PAULA. 
SEGUE EM ANEXO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
POR GENTILEZA CONFIRMAR RECEBIMENTO. 

Atenciosamente, 

NORLIMP COM. ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PROD. DE PERFUMARIA LTDA 
CNPJ: 00.990.097/0001-27 
Rua Vasco da Gama, no. 530, Jardim Cruzeiro 
Feira de Santana - Bahia. 
Tel.: (75) 3624-1976 

dtititiMINCRLDESDIÕESF11110  
lana F. de Sousa Bispo 
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,NORLIMP COM. ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PROD. DE PERFUMARIA 
--RUA VASCO DA GAMA, 530, JARDIM CRUZEIRO 

FEIRA DE SANTANA - BAHIA - CEP: 44.024-288 
-CNPJ: 00.990.097/0001-27 

---INSC.ESTADUAL: 43.538.151-PP 
	 E-MAIL: NORLIMPLICITAaGMAIL.COM  TEL: (75) 3624-1976 

(rex 

À CAMARA MUNICIPAL SIMÕES FILH - BA 
	 ízt 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

\Ç\*.  
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO EDIçè:  LyirjitcyvVtGÃO PRESENCIAL N°. 
001/2020 

Prodesso Administrativo n°.001-2020 - PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 001/2020 - que tem 
como objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E DOS 
DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS. 

ILMO SR. PREGOEIRO ELDER CELESTINO DE PAULA, PREGOEIRO OFICIAL DA CAMARA 
MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO — BA. 

A NORLIMP COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉSTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, empresa atuante no ramo de fornecimento de materiais de 
limpeza, higiene e descartáveis, estabelecida na Rua Vasco da Gama, N°. 530 — Feira de Santana — 
Bahiá, CEP: 44.024-288, inscrita no CNPJ: 00.990.097/0001-27, através de seu Representante Legal 
que assina ao final, vem à ínclita presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, ofertar 
ESCLARECIMENTO nos termos do item 9.1 do instrumento convocatório no que tange a 
Especificação do Objeto, com fulcro na Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02 e demais dispositivos legais 
aplicáveis ao caso, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

Em referência a especificação dos produtos no instrumento convocatório do pregão em comento, os 
quais a NORLIMP COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉSTICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA LTDA possui interesse em licitar, cumpre ressaltar a descrição dos seguintes itens 
abaixo: 

X LOTE ÚNICO 

ITENS 41,42,43, OS REPECTIVOS ITENS ENCONTRAM-SE COM O QUANTITATIVO ZERADO, 
COM QUANTIDADE 0. POR GENTILEZA PODERIA NOS INFORMAR QUAL A QUANTIDADE  
DESEJADA DE CADA ITEM CITADO?  

A intenção do presente ESCLARECIMENTO é a adequação da descrição dos produtos para a 
garantia do bom andamento do procedimento licitatório e evitar qualquer fato superveniente que 
possa prejudicar a Administração Pública. 

Pelo ,  exposto, requer o conhecimento e provimento do presente ESCLARECIMENTO quanto à 
clareza da descrição dos produtos estabelecidos do Edital Pregão Presencial n°. XXXXX. 

Conforme o item 9.3, acolhido o esclarecimento, será designada, se for o caso, nova data para 
realização do certame e o art. 21, § 4°, daiLei n° 8.666/93 "§ 4o Qualquer modificação no edital 

4, s,'P 
Jogne Pereira Santu, 

MEMBRO DA COPE.. 

CÂMARA MUNI 	DE SIMÕES FILHO 
Gabriel 
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- —NORLIMP COM. ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PROD. DE PERF.UMARIA: 
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CNPJ: 00.990.097/0001-27 	 O 

4.1•J —INSC.ESTADUAL: 43.538.151-PP 	 -ri -E-MAIL: NORLIMPLICitAaGmAIL.com  TEL: (75) 3624-1976 

exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas." 

Certos da compreensão e colaboração por parte de Vossa Senhoria nos colocamos à disposição na 
qualidade de parceiros. 

Nestes termos, 

Pede e aguarda deferimento. 

Feira de Santana/ Ba , 23 DE JANEIRO DE 2020. 

ANA KELLY SILVA DE CARVALHO 
RG: 08.720.435-50 

CPF: 002.948.655-60 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 09:38 
. Para: 	 'Norlimp Licita' 

Assunto: 	 RES: ESCLARECIMENTO 
' Anexos: 	 RESPOSTA - NORLIMP.jpeg 

Prioridade: 	 Alta 

À empresa NORLIMP COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA LTDA 

Bom dia. 

Segue em anexo a resposta ao pedido de esclarecimento solicitado por vossa empresa. 

Atenciosamente, 

Elder Celestino de Paula 
Pregoeiro 
Câmara Municipal de Simões .Filho 
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De: Norlimp Licita [mailto:norlimplicita(agmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 23 da janeiro de 2020 11:02 
Para: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  
Assunto: ESCLARECIMENTO 

BOM DIA!!! 

AO PREGOEIRO SR. ELDER CELESTINO DE PAULA. 
SEGUE EM ANEXO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
POR GENTILEZA CONFIRMAR RECEBIMENTO. 

Atenciosamente, Elder Ceies no rde P 
d4O-L 	dianoutii DE510E5E11110 
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NORLIMP COM. ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PROD. DE PERFUMARIA LTDA 
CNPJ: 00.990.097/0001-27 
Rua Vasco da Gama, no. 530, Jardim Cruzeiro 
Feira de Santana - Bahia. 
Tel.: (75) 3624-1976 



ESTADO DA BAHIA 
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Pregão Presencial n°001/2020 
Resposta ao pedido de esclarecimento 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa NORLIMP 
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA no dia 
23 de janeiro de 2020, quanto à interpretação do Edital de Pregão Presencial n° 001/2020 
desta Câmara, que tem como objeto, o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho: 

Questionamento — ITENS 41,42,43, os respectivos itens encontram-se com o quantitativo 
zerado, com quantidade O. Por gentileza poderia nos informar qual a quantidade 
desejada de cada item citado? 

Resposta — DO ESCLARECIMENTO: Conforme esclarecimentos solicitados pela empresa, 
informamos que os itens 41,42 e 43 do ANEXO II do Edital, que estão com o quantitativo 
zerado, não serão orçados, ficando excluídos do referido anexo. Informamos que tal alteração 
será divulgada nos mesmos meios que se deu o texto original e que não haverá reabertura do 
prazo inicialmente estabelecido pelo Edital, visto que não houve prejuízos à formulação das 
propostas de preço, já que, a retirada dos citados itens não alterou o valor total estimado, ou 
seja, continua sendo R$ 58.754,61 (cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e 
sessenta e um centavos). 

COIMO" SIMUSFIkii0 
GabrielS.14robwosa Atailjo 

Elder C lestino 
goeiro 

r tv)  41% 
ff Josa e Pereira Santo: 

MEMBRO DA COPEL 

4\ 
Cki ARA 5111li1C113AIDE SltibES 

lana F. de Soga Bispo 
Apoto 

1 



Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 1 Edição N° 1139 1 Caderno 

DIÃRIO OFICIAL 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO cotkini 

http://ba  po rtaldÓtran sparencia. com.brica ma ra/si moesfilh o/ a  461 \ 

'71 

.02 
ERRATA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020 

A Câmara Municipal de Simões:  Filho torna público que na publicação efetuada neste Diário Oficial Eletrônico 
da Câmara M. de Simões Filhd, na Edição N° 1133, Caderno III, do dia 16.01.2020, referente ao Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL no 001/2020 (aquisição de material de limpeza), havia itens cOm quantitativo 
igual a O (zero). Desta forma, ficam excluídos os-itens de no 41, 42 e 43; mantendo-se inalterada a data 'de 
abertura e horário, ou seja, 30/01/2020 às 09h3Omin, já publicado ccirretamente através dos Avisos que 
se encOntram 'no Mural da Câmara, no Diário Oficial e no Jornal Correio da Bahia. Simões Filho, 24 de 
janeiro de 2020. Elder Celestino de Paula — Pregoeiro. 
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~I DANT 	QAS VARItDADES 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial if 001/2020 

Prezados Senhores, 

 

J' 

 

i 
441 tV'  

A empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS —ME, inscrita no CNPJ sob n.° 29.350.799/0001-28, estabelecida na RUA DUARTE DA COSTA n° 
5A, bairro BONFIM, CEP 40.415-255, cidade de SALVADOR-BA, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 
001/2020 declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação, conforme exigência do inciso VII 
do art. 4° da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Salvador, 30 de Janeiro 2020. 

wb1 trA).1)( LP  
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS — ME 

CNPJ 29.350.799/0001-28 
WILTON STARTARI DE OLIVEIRA 

CPF. 295.365.705-30 
RG. 01272388-67 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, 5,  PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656 



Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

Elder Cel tino de Paula J ane Pereira Santo: 
MEMBRO DA COPEL 

4‘NRA. 

DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 001/2020 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS, por meio do seu responsável legal e Contador ou Técnico Contábil, declara sob as penas da lei, que: 

Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos 1 e 1I, art. 3°,-  da Lei Complementar n° 123/06; 
Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3°, § 4°, incisos 1 a X, da mesma Lei. 

a OkÁ 
DANIELA ALICE MELO e M.RIBEIRO 

CONTADOR 
CRC/BA 02377/0-0 

Oxida PAc
c.,yottei%. SOO 

CItC-Ist.N.3110.6 
CYY. 0.5.139536.0k 

*"1 

55‘5001 	 r- 
40,00, moo =t" 

eir 

71  53Q 

Salvador, 30 de Janeiro 	020. 

a-kc&i  
HERICO SAMUEL CARVALHO DX-NTAS — ME 

CNPJ 29.350.799/0001-28 
WILTON STARTARI DE OLIVEIRA 

CPF. 295.365.705-30 
RG. 01272388-67 

Salvador, 30 de Janeiro de 2020. 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNR.1: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, 5°, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656 
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PROCURAÇÃO  
ef25 5-P- 

0069  ""te) \SIP 
COI"  c OÇAS"  

k.0  tO°  

A HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS — ME, CNPJ 
29.350.79910001-28, com sede à Rua Duarte da Costa, n° 5 A, Bonfim CEP 
40.415-255 Salvador, neste ato representado pelo Sr. Hérico Samuel 
Carvalho Dantas, RG 16.156.615-49, CPF 864.341.045-45, Brasileiro, 
solteiro, comerciante, residente Rua Clóvis de Almeida Maia 07, Ribeira, 
CEP 40.421-080, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 
constitui seu Procurador o Senhor o (a) Sr.(a) WILTON STARTARI DE 
OLIVEIRA, Brasileiro, casado, comerciário, portador (a) do Registro de 
Identidade 000127238867, expedido pela SSP1BA, devidamente inscrito 
no cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob 
o no 295.365.7030, residente à Avenida Tiradentes Conj. J.K. número 
160 bL 01 Apart. 42, como seu mandatário, a quem confiro amplos 
poderes para junto ao Órgão Públicos Federais, Estaduais e Municipais, 
praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório no 
âmbito geral, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de 
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais 
condições, assinar declarações e propostas, confessar, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo 
como bom firme e valioso. 

Salvador, 13 de Março de 2018 
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REMO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA. 52, PRAÇA 15 DE AGOSTO. BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99170-8990 
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Minittériti da Faz-arida 
Receita Federal 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número 
864.341.045-45 
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HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

Nascimento 
25/0711990 
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Protocolo 173161286 de 28/12/2017 
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Ceilifioo o Registro sob o n°29105358562 em 03/01/2018 
Protocolo 173161286 de 28112/2017 
Nome da empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME NIRE 29105358562 
Este documento pode ser verificado em httpl/reginjuceb.ba.gov.brIAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 240576779272318 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



Preskrende ~brida 
Secreto% danamo e PedIteha Eerpntse 

- de Raekeuraaplo e 1U~Tio 
Desseteekeree IlegblisrEnspeeudat et:01[ga~ 

REQUERIMENTO DE EMPRES 

HOMERO DE IDENT~ DO DEDISTROME EIKNESA-115NE DA SEDE 	NADE 17AFILDU. (perencher exerceria as tas ceiearee a Md) 	3,;!:.is 
SP. 

1 29105358 	 * • • • 
NUME DO EA~SARIO (compano =Én abeedelreza) 
PIEMO SAMUEL C,ARVALHO DANTAS 
NACIONPLIDADE 
BRASILEIRA 

ESTADO CrAl... 

SOLTEIRO 
SEXO 
MASCULINO 

1RFSeeP °EDENS (se ease~ 

FEHO DE (pai) 	 (rede) 
CELSO LLUZ DE OLIVEIRA DANTAS 	 • 	1Farn-ifocHA DE CARVALHO DANTAS 
tIASCX30 Ele (Oree de needeletto) 
25/711990 

IDEPTIMADE Mima 	 tepeo erdeque 	 Ur 
1615661549 	 Isse 	 IBA 

SPF Nanem) 
864.34184545 

EMANCIPADO POR(Arner dromencipaglo - anenenie ene ceio de menor) 

DIJNOCILIADO NA ~OURO - eue."erc) 
RUA CLOVIS DE ALMEIDA MAK 07 
CORNAELGOOPO INURITOINSTINTO CEP 

40421080 

ceneenerewereee Ips../Mat 0~ 

itioacIPio IIF  
SALVADOR 	 is" 
Declaro. sob as penas da lei. inclusive que são verídicas todas as informações prestadas oeste instrumento e quanto ao' 
disposto no 	299 do Código Penal, 	impedido artigo 	 não estar 	de exercer atividade enneaSÉISID, não possuir outro registro de 
empresado e requer à Junta Comercial do Estado da Bebia_ 
CDOOGO DOAMDESCRIÇÃO DO ATO cenr,000 urEMO DO Evarro .DESCRIpTIO ,, 
002 	,ALTERAÇÃO 021 Alteracao de Dados (Exceto Nome Empresarial) 
0~130 DO EVENTO DIMORIGACR 00  EVENTO cOmoDO ~uno oescroçA000 levaria 
iorxra0000ciaucx .. xamocio:xxxxxx .. * 	  . 	  

, NOME E/APRESARIA!. 

NEMO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
lOGRADOURO pee a.... ese.) 
RIJA DUARTE DA COSTA 

~mo 
5A 

comPtemeno 

40415255 
CEP  i raff.1•Jaalerea~ 

PRAÇA 15 DE AGOSTO 	 BONFIM 
MUNICEPIO 

SALVADOR 
tIF 
BA 

IBIANIO/DiSTRTTO 

mis 
BRASIL 

commosLemOrecoei•mo 
tuderearneeedelesegedcom 

VALOROU CAPTEAL - RS 
59000,00 

VALE31 00 ~TAL (por eatereet) 

C1NMENTA MIL RF-A1S 
o:xxso DA ATAISPIDE ~JÔNICA DESCINÇÃO 00 COMETO 

(CNAE Fiscal) COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS. PRODUTOS DE 
PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 

PERFUMARIA E DE HIGIENE 
COMÉRCIO Afividacte Prindpal 

4772500 
VAREJISTA DE MATERIAL DE COP4STRUr,.ÃO; COMERCIO 
PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 
De ARTIGOS 	VESTUAR1OS RO 

VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
COMÉRCIO VAREJISTA 

Atividades Secundárias 

4744001 
4744099 
4761003 
4763602 
4781400 
4789005 
8122200 
8129000 

DOMISSANITARIOS; 
LIMPEZA DE RUAS. 

\,9 
clder Celoeti 

E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO 
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 

44 4 

Q ,  , 	• : ..r? 
Jomseatil-BRPoerie)1Aract 

PRAGAS 

O 

ke • ' ' 

...WN 

DE PROOUTOS SANE.ANTES 
URBANAS; ATIVIDADES DE 

I , 	MIO 	IlIALD 
Gabriel 	Alarbi 

a n 	 ppol , pata . 

XXXXIOUC 
- 	`il• - 3300000( r 	e 

'DATA DE iNIC1013AS ATIVIDADES ~aso . 	•,- • -. . no Cale 04.ems.N.0.0.~c".*Ne aro...um- 	11330 IIAJUUTA COI1ENGAL . _ 
rie 311/2018 t4,..1 	•Ct li 28 CORE anierfer 	UF AtIT0~0 	1 - SOA 

smeapsetairet_ E] 3-  ADIO 
DOODI 	1 	2,030C1 - 	- 	- 	- 

ASSIAIATUN!ZIA F1FDSOUPELO = • • • =, ' . 	• 	. 	• 	, • 
, ro.4, 	.' 	-á. 	'o. ,1 at 	. 

iiii 	-- 
1 .3 	, 	, • 	 ^ 	,.... _ ORTA DA ASSWMIURA ADGINATURA 00 	• 

19~019 / , 	 .. . 	, ,, 	./... 	all. 	le•  .1 	. 
!PARA MO Excumfoopativirik 
!DEMITIDO 
PLEILEIDESEE frICKAIIC-OSE 

AUTENTICAÇÃO 

!, 

,. 	! ;ALAI /,' 4I 	li i 	ILHO 
Requerimento Eietneritec 81900000209730 	 lana-F. fie Sousa Bispo 	 Página 1 de 1 

SIgESFII.H0  
sa Araújo 

Apulo 
Certifico o Registro sob o n°97841992 em 19/0312019 
Protocolo 197227864 de 15/0312019 
Nome da empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS NIRE 29105358562 

AMEIS Este documento pode ser verificado em http-J/reginjuceb.bagov.br/AUTENI1C.ACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 188790788303817 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 
por Tiana Regila M Ode Araújo - Secretária-Geral 



06102/2019 

t 	Junta Comercial 
do Estado da Sabia 

"4.  

ikV7 cf) 
-ft , 

PORTAL GO REGISTRO MERCAIML 

,REDESILI- Integradora das Instituições 

- 	FECHAR IANÉLA 

PEDIDO DE VIABILIDADE BAP1900191682 
DE 04102/2019 

INABILIDADE VÁLIDA PARA TRÂMITE NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA DAMA 

Eventos Solicitados na Viabilidade 
ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS) 

NIRE: 29105358562 
CNPJ: 29350799000128 
NIRE DA MATRIZ: 29105358562 
CNPJ DA MATRIZ: 29350799000128 
INTERESSADO 
864.341_045-45 - HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

LOCALIZAÇÃO 
RUA DUARTE DA COSTA 5A - PRAÇA 15 DE AGOSTO -BONFIM SALVADOR - BAHIACF_P; 40415255 

CADASTRO IMOBILIARIO 	AREA UTILIZADA M2 	E-MAIL 
	

NATUREZA JURÍDICA 
1082841 	 22 	 hsdanlasvariedades~com 	EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 

DESCRIÇÃO DO osJE-ro SOCIAL 
COMERCIO IIAREASTA DE COSMÉTICOS. PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIOS E 
ACESSÓRIOS; COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁIRIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 
ATIVIDADES DE UMPEZA DE RUAS_ 

Código 	Tipo 	Desaição 
4772500 PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS. PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 
4744001 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
4744099 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIPJS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 
4761003 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
4763602 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 	

CWASUSIN DESIW"011.10 
4781400 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 	

Gahr. _, 	osa 

4789005 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANIES DOMISSAMTÁRIOS 	
40\0 

8122200 SECUNDARIA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 
8129000 SECUNDARIA ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

tk, 
NOMES EMPRESARIAIS SOLICITADOS 	 44 
Ordem Aprovado 	Nome 	

ji 4  1 	Sim 	 HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ne  aoms40030  Dp, 

SÓCIOS / RESPONSÁVEL (CPF/CNPJ) 
864_341.045-45 	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

OUTROS DADOS 

AVISOS PENDÊNCIAS E SOLICITAÇÕES 

tittp://ireginjuceb.ba_gov_brfre~d3ase.aslinef~xsIVREL Viablridadexislt 

Certifico o Registro sob o n°97841992 em 19/03/2019 
Protocolo 197227864 de 15/0312019 
Nome da empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS NIRE 29105358562 
Este documento pode ser verificado em tittp://regin_juceb.ba.gov_bdAUTENTICACAODOCUMENTOSIALETENTICACAO.aspx 
Chancela 188790788303817 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

1/2 



CkAllti MUNICIPAL DE SIMIES 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

p%1IRE 29105358562 
FN13.1 29.350.799/0001-28 
pERTIFICO O REGISTRO EM 19/03,2019 

Josane ereira, Santo 
MEMBRO DA copa 

ChAlIAMUNI 	OE SIOFS FILHO 
Gabriel S. Barbosa Araújo 

Apoio 

‘iidt 
JUCEB 
~ti Cc~d hW* da tehá 

I E 
197227864 

ll 
TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
PROTOCOLO 197227864 - 15103/2019 

ATO 002 - ALTERAÇÃO 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

Ã))  Junta Comerciai do Estado da Bania 	 19/03/2019 
Certifico o Registro sob o n°97841992 em 19103/2019 
Protocolo 197227864 de 15/03/2019 
Nome da empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS NIRE 29105358562 
Este documento pode ser verificado em http:fireginjuceb.bagov.brIAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTFJNTICACAO.aspx 
Chancela 188790788303817 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 



. 	 Ministério da Indústria. do Comércio e do Turismo 
Secretaria de .Curnércio é Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comercio 

EB 

DECLARAÇÃO DE FIRMA M 
„..., . 	1.-is: 	I 	11111111111 	 ...  TODO PROTOCOLO Piso da Juma Otxnercial) NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EVIt* 	 02/082542-0 ARRE DA SEDE 

Nipl'irtrCIANSP 
	TITULARe

ãEl 
 sem

fAS dOSTA 
"AaLeMOR/B5t) "fiPteTLEIRO "teETEIRO 
(PaFI:EORISVAIDO SANTANA COSTA 	"MARIA LUCIA FREITAS COSTA 
NASCIDO EM (data de nascimento) 

25.06.1975 PROFISSÃO 
COMERCIANTE "M"..t96.065-53 

IDENTIDADE 

6423-00 	á.gão 	luBÁEMANCIPADO '13511 	j 	tsp POR (lanna de ~01~3 — somente no caso de menor) 

RESIDENTE NA 	(LOGRADOURO - rua, av, etc.) 
RUA VISCONDE CARAVELAS MiME 

COMPLEMENTO RAIEMO ( DISTRITO 	 CEP RIBEIRA 	 40420-160 
CÓDIGO DO MUNICÍPIO 
(Lto da Jusda Comercial) 

WvADoR UF 	BA 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possuí outra firma mercantil individual e 
requer: 
CÓDIGO DO ATO 

ool  
DESCRIÇÃO oci Aro . 	  

coNsTrruiçÃo CÓDIGO DO EVENTO 

001 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

CONSTITUIÇÃO 
NOME EMPRESARIAL 

WCIANO F. COSTA 
LOGRADOURO (lua, av. etc) 	 CktiAltA MU ICleSkS-F1141  O 	  

RUA VILA UNIÃO 	 lana F, de So,usa Bispo 
Apoio  

NÚMERO 
12 

COMPLEMENTO 
TERREO  eriiii(NX 40.421-290 CÓDIGO DO MUNtCÍPIO 

(Uso da Junta Ca-amolai) 
MUIVCiPtO 

SALVADOR 
, CORREIO ELETRÔNICO (E-MAL) 

BA  
VALOR DO CAPITAL - RS 

10.000,00 

VALOR DO CAPRAL (por edenso) 	
.F' NLii*fpA! ffe lz'ril:c5:-  .3 !''..;0 

DEZ MIL REAIS 	cotgrERr.: com o opaGrom. continuação (capital por ~no) 
i 	O /-I2 12  "g D iiii  

~ Ni  
, i ,, COINGO DE ATIVIDADE 

ECONÓMICA 
DESCRIÇÃO DO mino (ATIVIDADPS) 
Atividade principad 

JRFUM°m7111Rae-IAP"eDiA'-a:°Plar t  G:E) .E''  COMÉRCIO VAREJISTAEIDd":ilt-  PERFUMARIA, 
Atividades seournlárias 

52.41-8/04 COSMETICOS E DE HIGIENE PE - e 	 • 1,1 PGRabtAr  Bi 	"a4aME 1 6P ijf nliág) 

'7itinHp91 
rn• ,I 

de Stfiíó.' 	riiao 	
e 	i.1.0D;ttso  

—

i  

Em P 	i 

DATA DE INICIO DAS A 	11 . rz: , n- • DE ausoploAc ND cGc ou CNN TRANSFER{D~ DE SEDE DE OUTRA 1W 
NiRE arterke• 

• 
USO DA JUNTA COMERCIAL 

_im Wcr=r,VW  
sasenorasa.

n -:
MAO DATA 

24.052002  
A 	ATURA DO TITULAR 

is.; 	C.A....a,t...4.. 	-----"\--,..k.i. 	U=r751--"c.1 /4, 	• 
PARA US'OEXCIAIRIVO Cm . MITA PfikfiCnt‘lAl iLiel•41•11ãme 

AUTENTICWSn  

11  

iti, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA ‘..;• 	CERTIFICO o REGISTRO EM: 24105/2002 /UCEBSOB N2: 29103029341 
Protocolo: 02/08254 -0 

LOCIAND F. CISTA 

MEUS ROCCO SARNO , 
SECRETARIO-GERAL 

	 7 	 

DEFERIDO. 
PUBLIOLIE-SE E 

T O 



%IS 	HUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL 

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR .9 PREENCHIMENTek 

ez£ 

CÓDIGO DO 
ATO/ EVENTO 

DESCRIÇÃO DO ATO 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

CONSTITUIÇÃO 
ALTERAÇÃO 

ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 
ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 
ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE 
EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE 
ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF 
ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF 
EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF 
ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF 
ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF 
EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF 
ABERTURA DE 'FILIAL EM OUTRO PAÍS 
ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS 
EXTINÇÃO DE ELI.  AL  EM OUTRO PAÍS 
TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF 
TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF 
INSCRIÇÃO.  DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF 
TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF 
INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF 

EXTINÇÃO 
WOTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 

TERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 
NCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 
frAJNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS 

MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔIVIICA PRINCIPAL (somente mudança 
de ordem das atividades, sem alteração do objeto) 
EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO  

001 
002 

003 
150 
151 
152 
110 

020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 ÇO 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 

goNkz‘,0 Sknb;•:' 
cew, o 

C'AMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FIM_ 
lana F, de Sousa ispo 

Apoio 

1 	Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, 
podendo as demais serem cópias a carbono. 

2 	Não preencher o campo declinado a uso da Junta Comerciai. 

3 	CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, 
conforme tabela abaixo. 

4 	CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido 
no ATO, conforme tabela abaixo. 

PLO: 
CÓDIGO 00 ATO DESCRIÇÃO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

002 ALTERAÇÃO 020 ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 

5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, cantor- 
me tabela de Classificação Nacional de Atividades Económicas - CNAE. 

6 - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, 
houver, segundo sua ordem de importância. 

e 



ADEUS ROCCO SARA
SE 	 I° 

ARIO-GERAL 

(AlktiAMI11,11  
Gabriel S 

no  de Pausa 
El 

DECLARAÇÃCI DE MIOROENFPRESA 
(Lei n° 9.841 de 05.10.99) 

 

EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO  

 

    

Nome Empresarial: LUCIANO F. COSTA.  

ora em constituição, requer seu enquadramento como MICROEMPRESA, 
nos termos do art. 50  da Lei 9.841, de 05.10.99, declarando, sob as penas da 
lei, que o volume de sua receita bruta anual não excederá, por todo o período 
do seu exercício social, o limite fixado nos termos do art. r, inciso 1 da Lei 
supra citada, não estando incluída era qualquer das hipóteses de exclusão 
relacionadas no art. 3', do mesmo diploma legal_ 

Salvador 	24 de maio  de  2002 

csà-grc„ 

CWARAMUNICIPPIDESUAÓESfill10  

lana F. de Sousa Bispo 
Apoio 

Nome: Luciano Freitas Costa 
RG: 05116423-00 SSP/BA 

CPF: 930.996_065-53 

4, 	JUNTA C
OMERCIAL DO ESTADO DA DARIA çooe CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/05/2032 JUCERsoa a52: 963-77291  Protocolo: 02/082543-9 EPrÊaa:29 1 0302934 1 52:1CLUMP. COSZA 

Mitimelp 
ÇONFERE COM o ORIGINAL 

.m1°/ D 	o 

1.~.11••• 

ltitSliAbESFMA  
bosa AraUjo 

poV) 

41D) 'kdol" 
JUCEB 

JUCEB 

1 

02/082543-9 

41A I" 
JOS3Be Pereira Santo:, 

MEMBRO DA DOM. 



DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

AUTENTICAÇA.  

- -579351 

.T& 
VAIO PORTELA RAMOS 

SEOIETARID.GERAL 

resa129 1 0302924 1 
Mn) r. ceSTA 

Junta Comercial do Estado da Bania 
TIMO O REGISTRO EM 15103/2010 tf' 913987572 

10/087759-1. de 12/0312010 

IlIrinisténo do DesenvoMmento. indústna e Comércio Briol 
Secretaria de Cdmércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comén:io 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 1/ 1 

NENER0 DE ICIBITIFICAÇÃO DORMIMO DE ENPRESA -ORE DA SEVE 

29103029341 
Mia DA ANUAL (pottarlier afflatente se alo /OGRAIR a SIA 

m0000mmooccx 	 Oz. RODE DO EMPRESAR:O (completa, sio aberaftemart 
WCIANO FREITAS COSTA 	 IR 

V.  ' 
a 

PIACIONALISADE 

BRASILEIRA 	 , 
ESTADO CIVIL 	

,/,( 
SOLTEIRO 	

di. 	c::•=,  ' 
11(j1  

SEXO 
fol 131 F El 

~NE DEREteso* coada) 	 .k›A 	,...#14:"  
I ›c0000c000000c  mjio 	 iffliet 

FI EOVALIDO SANTANA COSTA 	 1MARIA LUCIA, FREITAS COSTA 
NASCIDO ER (data da ~8~ 

25/06/1975 

	

IDENTDADE (número) 	 peoSo ~sor 

	

0511642300 	j SSP lufBA 
) 

r97.996.065-53 
EALUSCIPADO POR (fanara de emaackapo- samedee ao cato de mamai 

)000:XXX/03001X 
DONICIIIADO RA (L0GRADOIO0 -tua, ax. ato 	 . 

AVENIDA PORTO DOS TAINHEIROS 
DIDIER° 

32 
COOPLIDIENTO 

CASA 
BORROMOTRITO COMO 

I RIBEIRA r40.420-250 
DO LIUMCIPIO ~. da 

jota Conescial) 
988 

~PIO 	 UF 
SALVADOR 	 1 BA 
'data, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresam, que não possui 

., Astro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 
-xstw000 trro 	~Topo mo 

'ALTERAÇÃO 002 
domo no ~no 

021 
I RESCRICA0  09 ~TO 

ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME 
BffiRESARIAL) 

COMO Do aforro 

XXXVOCCODOODZ 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 	. 
)000200300000( 

.. 
CóDIGO DO EVENTO 

2000000000OZOC 
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
JUNTA COMERCIAL-DO ESTADO DA BAHIA 

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP 

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DA BAHIA 

LUCIANO F COSTA ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 
24105/2002, NIRE: 29.1.0302934-1, CNPJ: 05.092.26510001-80, estabelecido na AVENIDA 
CAMINHO DE AREIA, 1351  LOJA FUNDO, CAMINHO DE AREIA, SALVADOR, BA, CEP: 
40.440-360, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e deu, sob 
as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 307 
Descrição do Ato: REENQUAlDRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

SALVADOR - BA, 27 de Dezembro de 2012. 
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IRMSFER1314A DE UME CIU DE FILIAL UEOUTRA UF 1W USD MIRE ~MOR 
xmocoococaxK GmárvaacRV'merix.E3  

DA &MA CCUBMAI. 
DEPEozenrce 

sido  
ASSINATURA OA 	Elirgengnou Pebilk 	- ~I 

C•ÇQJ 	V. c13e22\ 	:7e PP 

30/04/2013 

DATA DA ASSIMURA 	 DO ~MARIO ......4 	, reht.TURA 

- PARA USO 'EXCLUSIVO DA JUNTA COMRC=AL 

(RS FILHO 
spo 

DEFERIDO. 

PUBLIQUE-SE QUTVE-SE 

Elenitides 

-1  
0,MW  

Atnutiteni 1,`W Junta Comercial do Estado da Bahia 

ele 
)4349717 



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 1/ 2 

Indústria e C.onércio EXteriOr 
e Senkos 

Desatole:do Nacionai de %Oben do Comércio 

' 11 

NUMERO GE DID~C. DO REGISTROIX ~PESA - MIRE DA MEDE 

29103029341 
IIIRE DAR" liprecedisr 	ao sues% ao 	meeepeem a Md) 

meoccopecoccx 	 C>1) AL 
D 

DER"RE3*•2  NAWAAP, eme einerteermj 	 C 
a LUCIANO FREITAS COSTA 	 ,. 	)\'''' 	tn smoomauwoe 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL

g  SOLTEIRO 	• 	'alill  
.0 

l' SECO 

. 	
M F 'El 

REGIME OE ~Seu =medo) 	 . * XXXECOMODD0( 	 ..;:›4•%.„, 	O 

FLAMA= SANTANA COSTA 	 ~§ 	 O 	 
I MARIA WCIA FREITAS COSTA 

NASCIDO EM IQ= denzedemeele) 

25/06/1975 

	

IDENTIDACE~ 	 putoe~ 

	

0511642300 	 I SSP 	 rBA 9Mai0.996.065-53 
EMANCIPADO POR Nom de weeeOpegie - meenle DA COO& amei 

XXXX00000000( 
_... 

DOINICIUADOILA ILOOFULDOURO - ma. ar. ele) 
RUA ORLANDO IMBASSAFEY 

NOMBIO 

01 
CffiNVENENTD 

QUADRA 170C 
EADMOGCSONTO 

STELLA MARES 41.600-200 
CEMIGOIX~OCOOMesb 
Sceia ComedaDO a 	• 

— DIADDPIO 	 - - - -1JF 
SALVADOR 	 , - - 1 BA 

declara, Sob as penas da lei., não estar ingsetfido de exercer atividade enqiLi, que não possui 	 - 	• outro I twis O de etnpresário e requer ã JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 
~moo to aro 

002 
DEscuaçÃo DO ATO ALTERAÇÃO cíaco ao afano 

021 -: A£E5LcRi~isrOADOS (EXCETO momí.  
EMPRESARIAL) 	 - . -. cevam oo EVENTO 

MrCOOODOCCCOC 

oese~onearano 
CCOOODOM1300k 	- 

esmo DO MENTO 

MOCODOZMODOCX 
DESO~0 VOEMOS, 	 - 	. 	.. 
020300:02000t 	 - 

WCIANO F COSTA EPP s, 
0  , i 	(7' 	iSESF1l.‘10  

LOGRADOURO eis" ekl 	 CiONkk 	... 	A 1  sA O 
RUA ENGENHEIRO PIMENTA DA CUNHA 	 lana F, de Sonsa oi y 

NpOin 

~RO 

46 
COMPLEIEFITO 

CASA 
tiORROANDIRIM 	. 

RIBEIRA E:70.420-200 
• * c" • DO ~man° 

988
dajurea CceneeDM) 

MUNI" 	 RIF 	PAIS 
SALVADOR 	 f BA 1 BRASIL 

CORREIO aEDIOMCO MAMOU 

ssaserv@hotrnalcorn 
VALORIZO CAPITAL -RS 

50.000,00 
MORDO CAPIM. -.per ~eme 

CINQÜENTA MIL REAIS 
comoo CE MIMAM ~sara 

IellAl 

DEM~0 DO ~Er° 
- 

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA. HIGIEN_ ,E4. 	GENS ID ESCARTAVEIS DE 
AthIdede~ ,' ISOPOR 
46494087 

~Ma& sectedieLi, 
4642702 
4686902 
4744001/ 
47610030- 
4763602 
4772500 . / 

E AWMINIO, ROUPAS, LUVAS, CAPACETE E ACESSÓRIOS P .r.. 	, , sTRiA, 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HIGIENE PESSOAL4rAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, 
SABONETE LÍQUIDO, SACOS. BOBINAS PICOTADAS, QUARDANAPOS, CANUDOS. TALHERES, AR 
71GOS DE PAPELARMQPIDS, ARMGOS ESPORTIVOS, CALCACK/S(CHUTEIRAS, T N1S. MEIO" 
ES, COSMEI1COS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL, VESTUARIO,ODUTOS 	' 
SANEANTES DOMISSANTTARIOSQUIPAMENTOS`PARA ESCRITORIGMAPRESSORA, COMPUTADOR 
ES, APARELHOS DE FAX, PRI1GOS DESCARTAVES PARA FESTAS t .,.,.,.,.....• • • • • s. )00000=00000( 
)00000000000000( XX:0000000= 	

41V,R0 0 Caxgn ilimicipal de Sirilõ,r3 FliM í aSapflt1  
O /0 	- 	0 . - C  • 	-• 	Orvi O ORIGINAL 	 O 	 , 

DM DE INICIO DAS 

24/05/2002 ed8 4 
- , 	..-:- • 	- 	 .1 	/ 

, . 	 _„..-fflicamemer— 
‘. i '$ 	.4 5000180 --- 

c) faneRirtoere D  IA  csoE  

W  IRAIVERDiNCIA DESEDE OU CE FNIAL DE OIDRA UF MIE 	"tIF usotnuurammmacva 

moccococconot ~ADENTEM r_..t  
1-11" 34,5,,xx 	GmeautErma--1  

AINIKATURA MARNA 	 ItIe gele eet;e~obesisleeedherente) -------- 

et.O.t. 	V.-Ãlq0"43‘. "' E PP 
DATA IIA ASIDIATURA 

13/03/2014 	,* 
00 ENEDESNO0 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 
AUTENTICAÇÃO DEFERIDO. 

PUBLIQUE-SE C/UIVE-SE 

Nein _ienildes 

/031,i  

C PAl DE SIdESF11110 CIMARAM 
Gabne Barbosa Aradlo 

Apoio 

Ma El 
BA1201404980010 



DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

Elenildes tigr 
Port. 

A/05/ _31,k 

MinIstérid do Desenvolvimento, indústria e Co, 	 Exterior 
	".1 de Canércio e Serviços 

Departamento NectOnal de Recittro do Comércio 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Falhas 2/2 

WO CE 106111~ DO REGISTRO CE lEalFRE3A -NICE DA SEDE 
29103029341 

~E DMINIAL ~ler eadedate de ido tureesta a tatal) 	A L D xecconcxxxxn 	 0/ 
badala 00 EIIPRESANSO ~Aio. ama abanutecesj 

LUCIANO FREITAS COSTA 	 . 
IP 

1k5 	
Vt 

IMCIONALKIADE 	 . 
BRASILEIRA 

ESTADO CM. 	 '''.: 
SOLTEIRO 	 C.lt 	ãYlf Jr 

M rã F Ei
fá4O 

 

REGIME 0E8~ catado) 
XX)DOLXXX:000(X 	

..,-0,,, x 

FLogaVALDO SANTANA, COSTA 	 I MARIA LUCIA FREITAS COSTA 
MOMO Ela (data de naddosard) 

25/06/1975 
~MAM ~adi 
0511642300 

{Mulo ~dar 	 uF 
930.9 96.065-53 

611~2191‘10 POR (rcesca da raededaanlie - sormale no case de errar) 
=0( 

COMICILIWO NA (LOGRAODURCI - rd; sv. els, 
RUA ORLANDO IMBASSAHY 

emulam 	- 
01 	_ _ 	_ _ 

CCIPPUSIBITO 	 , 
QUADRA 170C STELLA MARES 41.600-200 

dorso ao *amam (kho ez 
pin cermr: ..5:: 

111~40 	 - . 
SALVADOR 	 - BA 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade em:presa:Ia, que não possui 	 - 	• - outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 	 - - 
CISMO COMO 

002 
DESCRIÇÃO OCO ATO 
ALTERAÇÃo 

, 

cdoeso 00 EVENTO 

021 
ALTERAÇÃOa 	DE DADOS OEXCETO.N(W. 
BAPRESARIAL) 	 - 

~GO 00 MIM) 

X)0000000=XX 
GESCRIÇÃO CIO EdeltrO 

MCC030002001X 	" 
CaSIXGO DO EMITO 	[Escravo poemeto 

moccoacoocoor 
)03000900000X 

NOME EIMPILDURUd. 
i LUCIANO F COSTA EPP clgui.fid311:F,4x-psitoisSanSof11.110 
LOGRADOURO erma" dal 

RUA ENGENHEIRO PIMENTA DA CUNHA 46 
CONIFLE110,10 

CASA 
GAIRPOIXSTRITO 

RIBEIRA 	 170420-200 

. 4 c- s DatiuteCrP*0 
gead8 Jade COmerdal) 

OKIMICW30 	 CF 
SALVADOR 	 1 BA 1 BRASIL 

CORREIO EtE(ROMPXÉ (51111(1) 

ssawrv@hobnail.corn 
VALORO° CAPIM.- RS 
50.000,00 

MOR DO CAPITAL - (par exampao) 
CINQÜENTA MIL REAIS 

~leo GE ~DAM 
ECONÓMICA 

(auab 

Addtbeas ~dto/ 

4649408 

4781400  7̀"  
4782201 
4789005 
4789007 
4789099 
m00000c 

DIESCROÇÃO DO OBJETO 

XXX)00000000030( 

, 	"ua xt 	i'.„1:nizipal 

	

CO 	R .  

Etn
NF  
3 

4444,•••••••*•••••444•••/+444••••+••+•••44•••• 
)00000000000( 

de $11(5-f'à F1U, 	 db 
4 0t,JI O ORIGINAL 

i ü) / -20  -e 
Joms ::spRecorepir:Crpnettç-

1 
0  ' 

CkMÁRAtí 

)0000000000000( 

IDE SIMÕES 
Gabrie 	Apaorbioosa Arail:  

E,etC6ke  ino de pau 
' :..!.,.. vara ae ~MOAS ATNXIADES 

24/05/2002 

180 OIRO 

05092265000180 

1RAIWEF631CIA CECEIE OU DER" OE OUTRA UF 	ia USOU% JUNTA COMERCIAL ?IRE ~MOR 
xuxxxxmoboot xxuncomck, 

DEPIII0E711E Ze 
ri 1-GiCn 

CtIVER~13,14:74. '—'• 2,4,do  
ASINILMIRA I* FIM PELO 	( 	pelo repalitaitatetasideetagareele) 

, Cucu,. ..s. 	V": 

DATADA, AS*1 	 A&CTURADO O 	..tvasid 
13/03/2014 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCUL 

11 

AUTEN711.A. 

. - 	• 
" 

Junta Comercial do Estado da Bebia 
ERTIFICO O REGISTRO EM 21:1,3/2914 NÓ9.188754 
rctoceie: 14/057047-5, de 14AI:itã:114 

~29.  1 0332934 
	I;r4 Q4 

TA 

o 
I MIEN 

3.-.)  4980010 



	- 	Repfitfica 
Semearia da Micro e Pequena Earmesa 

de Rationareação e Sernplificação 
Departamento de Registro Etaioesaád e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

NÚMERO DE ~CAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA -RIRE CA SEDE 
2910302E1341  

MIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a nal) 
)00000003a)00000000020OCOCC0000( 	\ i 

NOME DD EmPatsItne fecerockhsern ~mas) 
WCIANO FREITAS COSTA  

'e 

NACIONALIDADE 	 »ESTADO 
BRASILEIRA 	 . 

CIVIL  
SOLTEIRO 	 W 

SEXO 	 resehE DE BENS (se casado) 
NIA,,SCULINO  
RU40 DE (0) 
FLORISVALIX) SANTANA COSTA 

(mãe) 
!MAMA WCIA FREITAS COSTA 

NASCIDO EM (data de naschnentd) 	¡IDENTIDADE tramem 
251811075 	 0511642300 

Órgão wristor 	 1CPF 

!SSP 	 ISA 
(111"Tleri2) 

930.998.065-53 
EesAtoctPurg) POR forma de ernandoman - somente em caso de menor) 

- 	".‘ - 	 — rge 	 .t. 	.t 	_ 	o 
DCMICILIADO MA OLOGRADOURO - rua. av. etc) 
RUA ORLANDO /MSASSANY 

nOmEao 
01 

=MEMENTO 
QUADRA 170c 

RADIROIDIsTRITO 
STELLA =RIS 

CEP 
41600200 

teiWISObt~ 
átteds~1~4 

MUNICIPIO 
SALVADOR 

DF 
BA 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer 
empresado e requer à Junta Comercial do Estado da BaNa. 

atividade empresária,. que não possui outro registro de' 

CeM/G0 DO ATO 
002 

DESCRIÇÃO DO ATO 
ALTERAÇÃO  

&aso °Devam 

021 
DEScRIÇÃo Do EVENTO 
Afferactaa de Dados (Exceto Nome EMP~ 

~DO DMM DESCRIÇÃO DO EVENTO °de= DOEVENTO • °Esc:moto DO ~O 

NOME EMPRESARIAL 
LUCIANO F COSTA EPP 	 44_Á_. 1W 
LOGRADOURO Pua. av. est., 	 st À.3i  stpSon ti k O 

RUA ENGENHEIRO PIMENTA DA CUNHA 	C" 
k:II‘lall. 

	

II 	,Cle:p51.00DiutosSai 
46_ . 	_ _ _ .. 

comPLEtENTO 	 ‘ 
CASk 

amteRoiutsmero 
MBEIRA 

cEP 
40420290 

ricestot worc.~ 

— - _ 
MINORO UF 
SALVADOR BA 

egs 
BRASIL 

CORRE/O ELETIONS» teemai 

VALOR DO CAPITAL -R$ 

50.040,03 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 
C1nquenta Md Reais - 	- 

~GODA ATIviDADEECONONicA 
(CNAE Fiscal) 

Atitédade Fldncipal 

4649448 

AtIvidades Secundárias 

4635401 

4642702 

4649499 

4686902 

4744001 

DEscRIÇÃO DO OBJETO  

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, 
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E 05 SEGURANÇA DO 
TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E 
DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE 
'ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJSTA DE COSNIETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE 
HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS; GOMIS-MO 
VAREJISTA DE CALCADOS• COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEAMENTOS DOMISSANTTARIOS; 
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
RELIGIOSOS. PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, 
ARTIGOS PARA BEf3E, MOLDURAS E QUADROS. QUINQUILHARIAS PARA USO • r,7 os • COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 	 r 

Clan'a alliCipÀ de Snió",:i. Fiiáo 	4 	j g 
	

?IP 

CONFERE. COM  O ORIGINAL 	JosaII  e Pereira SantL.  
O 1  0 ) / 	4)  -2 7) 	MEMBRO DA COREI 

t 	e PgUt31:-.A.1'3  
DATA (E ppcto Dag mgrop~ .. 	.i, ,:,, 	. 	- ' 	..t,  a NO CNN 	r"~"A""°""4-ECOUT'U" 1151).WaRgrii:03~CUL 

'':j=rtnAL 
- SIM 

NÃO 
242002  

=X 
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (eu 	representaeteiassistente!gcten- 

— 
DATA DA ASSINATURA 

12/0512015 
ASSMATURA DO IMPREsARt0 

-~164315~5NOCA1t 	k 	-.„ • , ,,- " 	. '-' 	, 	'4'  

DelERGO 
PUBUQUE.SE EAROulvE-SE 

Elo -ilide s? , 	4-7, iveir cz 
..1i,..,11 a. 

AuTENTIcAÇÃO 

ChAGRakbtArie  ll 	, 
polo

IrbD 0E sSaltik0"raESúlF011.110 

-vir--  

()JACA' t5 
~menta Eldradco:8156000(137124,0 	 Pia 1 de 3, 



IltIMERO DE táraertcAçAoce REGISTRO CE EMPRESA - ORE DA S8 
29103029341 

DA FILIAL (pender scenest.e m Mo nrerce a Mel) 
30000000000COD000000000CCO00DCa  ..... NOME DO ettPREs~ ~Meto sem secerIasums) 

LUCIANO FREITAS COSTA 
W NACKWAL~E 

BRASILEIRA 
ESTADO DIVO_ 
SOLTEIRO 	 ã 

SEXO 
MASCULINO 

REGME DE gen (se casado) 
/•• 

, 
RUMO DE (sol) 
FIORISVALDO 

(sãe) 
SANTAWk COSTA !MARIA WCIA FREITAS COSTA 

NA= EM (data de nasdnerko) 
25E11975 

IDENTEIPOE número 
0511642300 

órgão emissor 	 UF 	 1 
I SSP 	 IBA 	 I 1930.99E065-53 

EMANCIPADO POR Nemo de emancipação -someem em caso de mmiet) 
	  ••••• 	 

4101OCRIADO NA (LOGRADOURO - ma. as. 
RUA ORLANDO IME1ASSAHT 

esc) NÚMERO 
01 

coffizUstENT0 
QUADRA 170C 

13AIRROP0ISTRITO 
STELLA MARIS 

CEP 
41600200 

eteseatahmenelPio 

~O 
SALVADOR BA 
declara, sob as penas da lei, 
ernpresáito e requer a Junta Comercial 

não estar impedido de exercer 
do Estado da Bebia. 

atividade empresária, que não possuí outro registro de' 

cónico DO ATO 
0132 

DESCRIÇÃO 00 ATO 
ALTERAÇÃO * 

cõosso oo mesmo 

021 
oPEsCRIÇÃO DO EVENTO 
Alteraçáo de Dados (Exceto Nome Etna:sada() 

ataW 00~0 DESCRIDA° DO ~iro Otkgso DoEvaDo 
xxxxxxxxxvocax 

DESCRIÇÃO DO ~To 
• ...... • • • • • • • • • • • • • • * 	• 	 •••• 

MODE EMPRESARIAL 
LUCIANO F CO.STA EPP 514511Ln 
LOGRADOURO (lua. as, dal 
RUA ENGENHEIRO PDAEATA DA CUNHA 

dkg \ k k "C sousaWis40  
lana . çloil) 

fitslER0 _ 
46. 

col~ro 
CASA; 

eAranornisiierro 
RIBEIRA 

a33 

404213200 

et11301,2l 01~0 
11~4.311~~52 

- - , 
~V 
SALVADOR BA 

Pais 
BRASIL 

C0111180ELETROSMXi.(~1) 
ssaserv@holnead.orir - - - - 

vALOR DO CAPITAL -RI 
51000,011 

VALOR DO CAPITAL fiem extenso 	 - 
Cinquefita RE Reais 	 . 	.. _ .. _ 

CÓDIGO DA ATIVIDACE ECONCASICA 
(CNAE Fiscal) 

~Idade PrincIpal 
46404138 

~fades Secundáslas 

4761003 
4763602 
4772500 
4781403 
47&220.1 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

N..Ria MunicipM 
coiur:ERE. 

de Stmôr.:-.3 Froa 	 1 i(* 
cem G ORtGIMAL 	 A i 	,11-1,  

A " 7#  
CÁMARAMUN 4,':, 	DE SI 

Gabriel S. Ir,  arbosa 
Apoio 

--- 

• . .   

MO 
JOS : e Pereira i 	ira Santo: 

MEMBRO DA COPEL 
ç)' 	Qd fttlia  

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 
24/5/2002 

NÚMERO DE PiSCROO NO GURI 	taxwmecuccsamajfem-nEarau 001~ 
PF-Pc0101:FAut~o 	-SIXff 
~MODAL 	011/1020- 

05092265000180 	MIRE ~lar 	tif 
X00C 	1 3000t 

ASSO/DUM DA FIRMA PELO R.~0 (cu pelo representarem/ 
¡Ágil?-,- --- e PP 	_ 

DATA DA ASSINATURA 
12/0512415 

AMURADO ~RIO 

P 	ieZéúss-  lio  
osçEmo 
PUBUGUE-SE E - 

. 
Elersildes qfP91- . O 	es 

AuTENT~ 

a 
`--- art. 	i 

,-- 

fiewmt„mbebtredox 81500090371240 	 Página 2 de 3 

ÓESfILHO 
railjo 

Presidência da República 
temeteds da effesio e %Roma Empresa 

de Racionaamsão e Bemslirs~ 
Deputa/perda de Registro Empenada! e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 



PP!~ da ~kat) 
SeMeteria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Reclamante e 	 
Departamento de 6Mfistro Empresaste! e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

NOMERO DE IDErtnnwito DO REGISTRO DE EMPRESA - HIRE DA SEDE 

29103029341 
HIRE DA MAL (preencher ~lente se ata referente a RUI) 

ik loC0oocco00000CcooC000c0DCOCOOCe
:- 

NOME Do ~Amo (~ San abredebiras) 
LUCIANO FREITAS COSTA  

S - 
el: 

IdAcio~Af3E 

BRASILEIRA  
ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO SOLTEIRO 
SICQ) 

MASCULINO  

'RE5IE DE BENS (ge casada) 
.4 ...... A.404.4 ...... 44044.49/04,40.4•44. *** 4 *** 4 *** 4 * 4444.44 	444444444.4 ******** 444.4 	1 	44.44 

RIMO DE (pai) 

FLORISVALDO SANTANA COSTA  
OU) 

I MARIA wevk FREITAS COSTA 
NASCIDO ai (data de nesdrnetta) 
25/6/1975 

~MACE nalTefil 
0511642300 

Orate erriIss 	 tE CPF 

i SSP 	 faA 
primem) 

930.996.1165-53 
, EMANCIPADO POR neva de ernandpacto - ~ele era caso de menor) 

DOM/MIADO NA (LOGRADOURO -rea, Av. etc) 
RUA ORLANDO ILIBASSANY 

NúmER0 

01 
colousmENTO 

QUADRA 170C  
IBAIRROIIDaSTRTTO 

ISTEULA 4AARIS 
cEP 

41600200 

4240tGeãóinte~ M.a ftantre~ 

=dm 

SALVADOR 
UF 

BA 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer 
empresário e requer a Junta Comentai do Estado da Bania.  

atividade empresária, que não possui outro registro de; 

CÓDIGO DO ATO 

002  
DESCRIÇÃO 00 ATO 
ALTERAÇÃO 

Deetse Do eveeto 

021 
DESCRIÇÃO DO SANTO 

Afteracáb de Dados (Exceto Nome Empresarial) 
' aóDIG000E~0 DESCRIÇÃODO EVENTO ~o DeEwRR0 DESCRIÇÃO 00  EvENto 

monooccooac000c - 
44014B811PRES3JIAL 	 r% 
WCIANOF COSTA EPP 	 il 
LOGRADOURO Ma,  

'. 	RMINIC11)::01:5051112 
RUA ENGENHEIRO PIMENTA DA CUNHA 	Cktik 	sosa BISPO 46_ 
courtemarro 

, CASA; 
BARRO/01S~ 

RIBEIRA 
CEP 

40420200 

Nizattia~s) ~~2~~ 
- - 

talt0C/R0 UF 
SALVADOR  SÃ 

PAIS 
BRASIL 

CORREIO EIETItiâNe".43(e4m10.  

ALOR DO CAPITAL -RS 

60.000.00 
VALOR DO CAPITAL (par extensa) 	 - 
Cinquenta Mil Reás  

atem DA ATIVIDADE ECONDSUCA 

(CNAE Fiscal) 

~arte Pfindpal 
464040a 

Advidades Secundárias 

4789005 

4789007 

4789099 

1000000C 

>300000e 	Ei 

nescelçáo no °arem 	 - - 	- 

- 	 o ri• O Unia Unicipal de Strooc Fior,i
CÁM4 1IJJNIUPA1DEI 

coNFERE com O ORIGINAL 	 41 
Em_ 	i 	; 1 	 I O 

1 

teg 	Ga 	ielS. Barbo 
Apoio 

3 	. 	...Br...., ncrrwo• 

1 4t.  O Cle Pat" 	

Jolvsl:nmeBRPoerDeiAracSoapnettos 

r C 	ie'"' 

DATA DE micto aos ATIVDMIF.S 
24/5/2002 

NOYER0 DE Re:~ No ce@PJ 
05092265000180 

nme~nackuexcua24-mannAew 
MIRE aleitar 	UF 

X= 

uSODAJUNTACO~ 
~etairIEDE 1.--.1- 	- 
AUX~ÃO 

!Getvgrelm0DeL L„,-,1 
I - SIM 
3 - IMO 

AsSINATURA QA FIM Pa.o isup~ ou mo 

C.-Lat, 	— ePP 
DATA DA ASSINATURA 

12105/2015  
~TORA DO cargaskdo 

piox USOS USMJ DAA~ 
DEFERIDO 
PUBLIOUE-SE E • •,*' 	0T,  - 

AIRENTICAÇ 
~, 

ienildes Plun • ttrOM 
:'•- 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 4P 	JUNTA 
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 14105/2015 SOB N°: 97467020 

JUCERProtocato: r 

\MOS 15 

15/845041-8, DE 12/05/2015 

Empresa:29 1 0302934 1 	 Zip gkircça44N- 
EPF,  metano F CoSTA 

%quedtowto Eli:adoto: 81500000371240 
HELIO PORTELA RAMOS 

SECRETARIO-GERAL 4
-
3 

IMÕES FILHO 
Araújo 



NUMERO DE ~CAÇÃO 00 REG/51R0 DE BePRESA -IMRE DA SEDE 

29103029341 

r, 	11.0 

MRE DA FILIAL 	 l.ja  

.4.4.*•••••• • ** •••••• s••• • •••••• •,..; r -* 	r)......_  
NOME 00 EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 	 . _ 	 _ _ _ 	_ 	. 
WCIANO FREITAS COSTA 	 - . 	- 	- 	- 	- 

_ 	

C  
- , 	_ 	.. 

NACIONALIDADE 	 - 	ai-Apo cri!. - 	: _ . 	-  
'• BRASILEIRA 	 SOLTEIRO 

SEXO 

MASCULINO 
' REGIME CE BENS (se casado) 

' 	**** .4.44,14.44. .441.114.0114414.44444,4,14 	11111,1 ****** 6,414...e.if44 	•• 	  

FILII0 OE gsag 	 Ofrel 
FLORISVALDO SANTANA COSTA 	 1MARIA WCIA FREITAS COSTA 
NASCIDO EM (data de mulheres) 	` 

: 2501975 

IDENTIDADE nCmiern 	 Órgão eréss(w 	 Ur' 

0511642300 	 !SSP 	 leA 
CPI F (ninomo) 

930.996.065-53 	. 
EMANCIPADO POR geme de enennstpapão -SCITIeMe em raso de menor) 

t 	,... ******* ,woh,••••••••••444 	• 	.4.4.4.14.4~1440,044.444444. ***** .4......... 

ceoutaimpotm. (LOGRADOURO - aia. ar, de) 

RUA ORLANDO 01413ASSAHY 
NÚMERO 

01 
COMPLEMENTO 

QUADRA 170C 
SAIRROVISTRITO 

STELLA MARIS 
CEP 

41600200 
rim-  al=rtv~ 

. 
AMIMO 	 UF 
SALVADOR 	 BA 
declara, sob as 
empresário e requer 

penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de, 
à Junta Comercial do Estado da Bailia. 

CÓDIGO DO ATO 

em 
DESCRIÇÃO DO ATO 

ALTERAÇÃO 	- 
cômoro mem 

021 

DESCRIÇÃO Do Eveffro 
Alteração de Dados (Exceto Nome Empresatia) 

CAVSGO 00  ~0  CESCRIÇÃO DO EVENTO cikoso ao EVEKID 

)300300000000= 
oEsmou Do EVENTO 
***** .. ****** 44.4•44,44”44.••••••• 	04.4.11* xrconaxxxxxxmc 	 44.4+4 ****** é* 	,41,4 	 

NOIVE EMPRESARIAL 

' LUCIANO F COSTA EPP 
LOGRADOURO (rua, av, es.) 

AVENIDA JEQUITAIA 46 

lanafZ1;-121
11trlit° 

reimsto 

coN~ENTo 	 CMAta 

LOJA "1E~ 	 4010 
BARROIDISTIRTM 

CALÇADA 
co' Geme:neer/1~n 

40411120 
enus.neni et~ 	, 

MUNICIPIO 

SALVADOR BA 

PAIS 

BRASIL 

-- 	"" CORREIO ELETRÔNICX1(e.mal) 

ssaserv@Ixdrnalcorn 
VALOR DO CAPITAL -R$ 

50.000,00 
VALOR 00 CAPITAL (por extenso) 

Croque:ta Me Reás 
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÓMICA 

(CNAE Fiscal) 

MvidadePrindpal 	' 

4649408 
A Mv/Idades Sezumlárias 

48315401 

9842702 

4649499 	Chn(lia 
4686902 

4744001 

DESCRIÇÃO 00 OBJETO 

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, 
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E 	SEGURANÇA DO 
TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E 
DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS ESPORTIVOS; ;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS; 
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEAMENTOS 
DOMISSANITARIOS: COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO 
ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODCMESTICOS USADOS; , 

I 

Muni 	si de Sriia;.'..'3 Fiíão 

Sant 	

. I DioEsSaiMAõraEUS3Fol  
CON7:" 	.01 o ORIGINAI_ 	

4ii, 	10  , 	rk', 	C Áti AGRaAbMr illetil  IsC.  

	

I 	4 	
Apoio 

Eill a Cs 	 Josan - Pereira 
:-. 	. 

r  Cel 0:10 	 MEMBRO DA COPEI 

DATA DE IMC/0 DAS ATIVIDADES 

241532002 
i! 	- 	DD 	.....••,..., p.r0 	i 

i 	 4180  

	 ISESEOCOURIMDEOLTIRAW 	, 

: 

) o c o c • 	1 	XXXX 

tilãO,W4NTA:001~.  

ISIM 
-- iffr.5~,i  ã1  r1.4/1. I •-• .- — 1 

 

ASSRM1URA OA PRAIA PELO EMPRESÁRIO (ou 	 ente) 

tfatt 	• 	- 	EPP 	
' 

DATA DAASSIMATURA 
04/11/2015 

ASSRIATURA DO EMPRESktt 
- 

PAPA UWIS~DDAMITA, 	: 	r 	. 	' 	 ,•av,,f.,, 	...-.,'r:',.-: 	 , 
: DEFERIDO 
' PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 
, 	

.r. fr, 	• Elenildesáki vara 

AUTENTICAÇÃO 

r „, 	..,.Í....-_------- -- 

, 	i 311 I.  
Reqitedanmto Eletrãoo: 81500900916840 Ptjfl.3 1693 

HO 

Prosei' Meta da Repúbfica 
~Ia da Moro e PecRenta Empresa 
Seadada de Racionafização e amplificação 
Oepanamento de Registro Empresa:dal e lidegraçdko 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 



*CINERO DE IDEN11~0 DO REGISTRO DE EARPRÉSA - tWEE DA SEDE 
29103029341 

PERE DA FILIAL (preencher somente se ato ~te a /EA c„W 41- O ' k... 30000c000nocooc00000n0000c000t 
NOME 00 EMPÉESÁRID (completo sem airmlaturas) 	 - 	- 	 et 	k eLf-j) WCIANO FREITAS COSTA 	 - 	_ - 	- 	- - 	- - , 	. 	_ 
NACIONALIDADE 	 _ 
~MERA 

`iES7ADZ) C:./iL^ 	- 	• .. 	 et 
4, 	a  4 SCrLTEIRO 

SEXO 

MASCULINO 
REGNE DE BENS (se casado) 

Is.) 
9 4 	 4,4,44.4 0,, 4.414 4 	9114 411.4444" 1.••• • 4 49•9 ***** 4 	  

RUI0 DE (pai) 	 (mãe) 
FLORISVALDO SANTANA COSTA 	 [MARIA WCIA FREITAS COSTA 
NASCIDO EN (dota do nascimento) 
2501975  

tOENTMADE número 	 órgão emissce 	 UF 
0511642300 	 15.SP 	 I laA 

(PF (mimem) 

930.936.06553 
EMANCIPADO POR (roma de emandpação -somente ma CaS0 de maior) 
....,..... . .. * 14444 	*1 	•4 • 4414114 * 	á 	* 	144 /4,4414 4 Il• 40/4 4. .. 4 .. 4 4•4•.1.14.4•114 4 "414 •• ....... .4 44444444444444 • ••• 4444444 .1444144 

DOIRIGUAGO NA (LOGRADOURO - ntlx as. eia) 
RUA ORLANDO IMBASSAEff 

~O 

01 
COMPIENEWO 

' OUADRA 170C 
BAIRRaCISTRITO 

STELLA MARIS 
CEP 

41600200 

cessamo alnemsapsmeso 

truNrcIPto 

SALVADOR 	 BA 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Bania. 
cóD/Go DO ATO 
002 

DESCRIÇÃO DO ATO 
ALTERACÃO 	... 

alma° oo eram 

021 

DF_ScluçÂo Do arafrO 

~ração de Dados (Exceto Nome Empresarial) 
(alolGO 00  ~TO 

X=000003000(20( 	 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
* 	 

CórgeODOEVatTO 

	 4 

DEScRIÇÃO Do EVENTO 
/ 9•14•• *99414 444444 4 • 44 *Ir 4 414,444 4 4 4114 / •• 	1 

NOME EMPRESARIAL 	 • 

WCIANO F COSTA EPP -414 ~DOURO (tua. ar, etc.) NÚMERO 
AVENIDA JEOLIITAIA 	 sa Bispo (10r017eli 

46 
, COMPLENENTO 

LOJA TERREO 
BAIRRO/DISTRITO 

CALCADA 
CEP 

40411120 

°Immo 
Álk.n~C~ 

annoc/Pio 

SALVADOR 
PAIS 

BRASIL 
coRREto B.EIRÔNICO (e-fteS) 

ssaserv@butroaLcsan 
VALOR DO CAPITAL -R$ 

50.000,00 
VALOR DO CAPTTAL (por oleoso) 

Onquenta SM Reais 
CÓDIGO DA ATNIDADE ECONÔMCA 

(CNAE Fiscal) 

"idade Principal 

4649408 

Atividades Secundárias 

4761003 

4763802 

4781400 

4782201 	ette( 
4782202 

DESCRIÇÃO oo oalEro 
4 •• 9 ,1/ 414 41•• 414144 • 44 ,  44444 14 44444 "4,..,...•... 4,444 44444 4.4....4 4444444 1 44 444 44444 .4491,444,9 444 449 

ClIftinÃ Miinic!pd 
CONFE'rZS 
1.7. in 

P 
de 9 rnõ,-.-.3 F143 	 44 

COM O ORIGINAL 	 I 
10 	

1 	1---Z-62-21 
JONISBERmeBrof 

	

1 	CÂMARA 

	

- 	Gab ...''. /4.1 ' ` P 

DeiAracSoapnet,. 

Jp CIPAIDESIMÕ 
Barbosa Aré 
Apoio 

(t) 1)  
. 	..:. ?J.'. 

C4iliet 

DATA DE edc/o riAn ATNIDADES 
24/5/2002 

"'moam DE INScRIÇÃo No oNfu 

1 	

05092255009180 
TPoesFa~PEsamcon-PareemuF 	„.LISEI 
RIFE asceta 

)(XXX 	1 	

tf? 

Ws= 

DAUUNTA:COMERCIAL 
9"V4PPM-F.-W 	 SIM 

3 - NÃO 

ASSINATURA DA MIA PELD EMPRESÁRIO (ou pelo 	, .., - 	--, - -, -.5-, 

' DATA DA ASSINATURA 
04111/2015 

ASSINATURA Do EMPRESÁRIO • 	

i 

PARAuSri~iir DA 	 ., 	, 
. ~Do 
" PUBLICAJE-SE. E"' , 
. 

AUTENTICAÇÃO 
• 

Pad o' 151/4 

Requedmestto Efet gani= 81500000916840 Página 2 de 3 

5 FILHO 
újo 

PresítEetcia da Repffifica 
Saudada da Sano e Pewletta al:AaSa 

Secretaria de Raciot~lo e ~cação 
Departamento de Registro Empresaritd e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 



Remeto DE ~MAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA -NIRE DA SEDE 

29103029341 
HIRE DA FUN_ (preencher somente se ato retens:te a Md) #1  

mooccoogooacc000000m0000p0000c 	.,. 
NOME DO avpRESARIO (completo sem elmmtaturas) 	 - 
LUCIANO FREITAS COSTA 	 - 	- 	_ 
NACIONAUDADE 	 - _ 
BRASILE/RA 

- 	_ 	_ 	_ 
~-J Gra' : 

SOLTEIRO 
SEXO 

MASCULINO 
REGIME DE BENS (se casado) 

•• 	, 	• • 	4441. 	• 	44444 •• 	•• 4 44444444 • 	• 	• 	• 	 44 •• 	1.1 
FTLX0 DE (pai) 

FLORISVALDO SANTANA COSTA 
(mãe) 

MARIA WCIA FREITAS COSTA 
NASCIDO EM (data de nascimento) 	~IDADE número 
251611915 	 0511642300 

Órgão' emissor 	 UF 	, 
ssp 	 BA 	 ' 

CPF (número) 

930.996.055-53 
EMANCPADO POR (foiliza de emancipação -semente em caso de menet) 

41••••• 	•• 	• 	 1 	4 	, 	• 	•• 444444444 *441, 44 	.• 	44 	 4 	, 	• 	1 	• •• 4444444444 ••• 

DOM1C/LIADO NA (LOGRADOURO - rua. av, ate) 

RUA ORLANDO IMBASSANY 
NÚMERO 

01 
COMPLEMENTO 

' QUADRA 170C 
BAIRRO/DISTRITO 

STELLA MARIS 
CEP 

41600200 
(Uva g=of.ceassiaiy 

aluNiclmo 
SALVADOR 

UF 

BA 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer 
em.' s.,-; 'o e r 	uer á Junta Comercial do Estado da Bailia. 

atividade empresária, que não possui outro registro de 

. cote= 00 ATO DESCRIÇÃO DO ATO 
002 ALTERAÇÃO 	" 

00360 no ~o 

azt 
DEScRtçÃo DO EVENTO 

Altmaçáo de Dados (Exceto Nome Empresarial) 
&tom oo Madre 

XxXXO0000003:XX 

oasatçÃo oo-Evavro 

XX0003000000a3=0:003oixxxo300:0800003030aCe 

CÓDtGO DO EVENTO 

loDOP0320cootXXX 	 

DESCRIçÃo DO 
i 
~O 

	4..... 4444 •••••••• 

NOME EMPRESARIAL 

LIJOIANO F COSTA EPP 
LOGRADOURO (ma, av, etc-) IalvaLo 1C:: -0Dx.toOlbst:onI.‘i 
AVENIDA JEOUITAIA 	MN° lana 46 
COMPLEMENTO 	 I0  
LOJA TERREO  40411123

UNm  
CALÇADA 

CEP tenc000rarecoto 

MAPIO 
SALVADOR  

UF 
BA 

PAIS 

BRASIL 
CORREKI ELETRÔNICO (e-ritall) 

ssasenr@hatmailourn 
VALOR DO CAPITAL -RS 
5020020  

VALOR DO CAPITAL (por erdertso) 
Cinquenta Mil Reais 

cetD$00 DA ATIVIDADE ECONalicA DESCRIÇÃO DO OBJETO 
(ONAE Fiscal) 

~Idad e Principal  
4649408 

AffiladesSeamdadm 
4785799 

XX1000030000CCOCOOD2OCCOOD3C 

) 	i 
enaa ElUnicipat de StMÔr` FiN) 	414WON 

CONF:ERE CONI.0 ORIGINAL 

c 	1 	 j°MsEmeBPRoerDe‘AraCSOPa b 0 I 1-2A----R7D 

CAMAR 	JINICIPAIDESIMOES 
Ga , 	' ., 	Barbosa Ara (li 

Apoio 

nEtt''  • 
4789005 
4789007 

1 
IMODGX 

xxxmoor 
.', 	• e,  oh 

0. ' 	- 	- . -,r, 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES NUMERO DE DISCRIÇÃO NO cNI3J lawsmenctuesEcectlfe". W "5" 1ÁÉO ri~"À ef.~. 
24/512002 05092265000180 RIRE entedie 	UF 

diFtPan~ DÉ 
AtiatAMASAQ 	SIM 

3 - 
xxxe 	1 	mem 

. ASSZIATURA DA FIRMA PELO ;I , 1`..z,  ' ', . (ou peto 	 ) 
i 1  ii Ui> a. 	. 

4  

DATA DA ASSNATuRA 

4

7? 

ASSINATURA DO EMPRESMIO 
04/11/2015 

-013w.,..„,,.. P 	US01~11/0 DA 	 . .iiii4TA 	- 	' 	 - • . 	 ...-• 

	

__ 	 
GEFIERIDO 
PUBLIQUE-SE 	 ãijã- -SE 

AUTENTIC 	- 

• 

Voird ares,  . °beira 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

42' 	~Atm O REGISTRO EM: 'I Cill 1/2015 SOB Na: 97513610 
i 

ti  esii 	tç 1..,  
.SUCE0P:tuncolor 15/783996-6, DE 06111/2015 

Rmoresa:29 1 0302934 1 	 ,3,i, 	idiVv-u,  - 
1.13CM03 fP C361:A EPP 

Hig110 PORTELA RAMOS Requerimento Eletrônico: 81500000916840  
seORETAR/O-GERAL 

	, 
3 de 3 

ILHO 
o 

Presidfirecia da República 
Secretaria da Mimo e Pequena Empresa 
Sem-daria de Racionalivnio e Simplificação 
DePaNameirlo de Registre EmPlesallal-  e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 



Preskakreto da ReptMea 
Secretaria da &Ser° e Pequena Empresa 
Secretaria de Rackmafização e Shaptifreaedo 
~mento de Registro Empresarial e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

FILML 	 se ato referente a Cal) ttriMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NITRE DA SEDE 

29103029341 

MRE DA 	(preetricher somerde 	 -À--ii-•,-, 

>accococ0000nocoonoonoonoonoopOP'  Lie  . e, 
_ JJA 

NOME 00 EMPRESÁRIO (completo sem abreVaturas) 

WCIANO FREITAS COSTA 	
1\' 9.)°*......  NACICIWALOADE 

BfrrASILEFIA 

ESTADO CIVL 	 .'24 ( 	a  . 
SOLTEIRO 	 4, 

. SEXO 

IdASCULINO
..,  REGIME.DE eEms (se casado) 

	4444.44444 	444.44444 	44.4444 4 4.4 4 44.4 4444444 4444 	.4444444444 	44. 	4444,11,44'. 

FIU10 DE (M) 	 (Me) 

R.ORISVALDO SANTANA COSTA 	 'MARIA WCAA FREffAS COSTA i 
NASCIDO EM (data de nascimento) 	. IDENTIDADE ra"imm 	 Órgão emissor 	 UF 	jCPF (número) 

2501975 	 0511642399 	 ISSP 	 laA 	1930.936.065.53 

EMANCIPADO POR (toma de emancipação - somente em Ca54) de menor) 

4444.441144 	4444 444444444 444444.4444 444 4444444444044444  44 4 444 '1 	.. 	
.444 444444 444 44444 4444444444444.4444 44 444444444. 44444 4,!. 

DOMICIUADO NA (LOGRADOURO -rua. em, etc) 

RUA ORLANDO IMBASSAHY  

NÚMERO 

31 

COMPLEMENTO 
-. 

QUADRA MC 

BAIRROIDISTRTIO 

'STELLA MARIS 

CEP 

41600200 

acua eormacairs 
tt..-•,,t -trt -.meto 

- - - - - 

oxtrzetPto 	
- - - 

' SALVADOR 	
SÃ 	- 

. declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui ouirà-rWàístro de _ 
.4,  •,-- • 	. erequeràJuntaCoinerclaldoEstadOdaBallia. 

CÓDIGO DO ATO 	DESCRIÇÃO DO ATO ODDIOD DO Mana DESCRIÇÃO DO EVENTO 	 - 	. 
- 	- 

002 	ALTERAÇÃO 	• ' 021 AtMração de Dados (Exceto Nome Empresarial) 
COMO DO e~0  osscniçÃo cio EVENTO CÔMODO Evatto 

Moonce000D030ot 

DESCRIÇÃO 00 EVENTO 

xracooc000notionscecc000noaaaon000namenorr000r  rconoonononoeacx . • .. • • • . • • 4 	 .444 44444 414.,  44444 	4 

*ORE EMPRESARIAL 	 (1 
WCIANO F COSTA ER:, 	,0 l, Á taal 	.. 	ril un 
LOGRADOURO (rua. av. en.) 	 1C9hk•t"aS"‘"Ilv 	

; 

AVENIDA JEQUITAIA 	(00°- 	usaWiSSA 

NOMERo 
46 

lana f--"5-Q  cammiatesm 	 kp 010 

LOJA TERREO 

BAIRROIDISTRITO 

CALÇADA 

CEP 

40411120 

~merecem (eram= ce~1 

, NIZIICIP/0 

'  SALVADOR  

1W 

BA 

PAIS 

BRASIL 

CORREIO BETRONICO (e•mati) 

ssasen~inalcom 

VALOR DO CAPITAL -RS 
100.MX1.00  

VALOR DO CAPITAL /por eadenso) 

Cem Mit Reais 
~GO DA ATIVIDADE ECONÓMICA 	i DESCRIÇÃO DO OBJETO 

(CNAE Fiscal) 

~idade Principal 

4649488 

Afit4dndes Secundárias 

4635401 

4642702 

4649499 

4696992 

COMERCIO ATACADISTA 
COMERCIO ATACADISTA 
TRABALHO; 
DOMESTICO; 
FERRAMENTAS; 
ARTIGOS ESPORTIVOS; 
COMERCIO VAREJISTA 
DOMISSANITARIOS; 
ATACADISTA 
VAREJISTA DE 

'—.) 

DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
DE ROUPAS E ACESSORICIS PARA USO PROFISSIONAL 

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 
COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMERCIO VAREJISTA 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA: COMERCIO 
:COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DD VESTUÁRIO 
DE CALCADós;• COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO: 
DE AGUA MINERAL: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS USADOS; # 

44 Comua rátinic!psi de S kiões. Fgáo 	A 	. 

'`" % '-' RE COM O ORIGINA.L 	Josan-'Pereira 

DE USO 
DE 

E 

VIAGEM: 

' 4 

E DE SEGURANÇA 

SAI4EAMENTOS 

Sant< 

DOMICILIAR, 
DO 

PESSOAL E 
FERRAGENS E 
VAREJISTA DE 
ACESSORIOS:. 

COMÉRCIO, 
COMERCIO 

lilk 
i • 

47.44001 ?guta Ein a 0  I O /I i 2/0  7P 	MEMBRO DA COPO. d  
É ' 	' 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES i ,:m-:1 .,": 9-..1-7.." r.. NO creia-- TP402""auhdr•452940361.021"2".+F  rt.itÕ DA ANTA COMERCIAL 
TIE ~TÊ 

24/5/2002 05092265000180 
' 

	

NUE Maior 	UF  

	

noa 	1 	LOCC 
00vESNAtratTN. 

. 	44 	ktf,..,.... 

ASSINATURA DA FRIA MO EmPRIEsÁRIO  

DATA DA ASSINATURA 
06106/2016  

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO  

4Ni74.Â 

AM USO fOCLOSINRIDAJUNT 	 ....iN: 
Carekto do 50 oficio de N~ 

DEFERIDO 
PUBUClUESE 	l

' . : - " 
ALITENTICAÇA0 

MARAMUNIC 

,.."4 ICARTORt0 	 . g, : 
ao Alueiag 	Ceiem 459 - Ear. masante ~uso -Sohreloi 5 I 

Omádo -Saltada -Miga-CR.1 40.015-010 
Tek ai) 30343800 ' 	itAbESY.1111° .;:kt;' _ 	---,..5,,,, -  

Eleva siA_¡.; , 	es ofiveim  

0.4i 06 -1 6 

MUI() 	= ,,,,-..02, .I.4....as-  
Gabriel S. Ba 	asa 	. 	,..-- 	Recat 	r 	--EmasAtoÇA 	• 	Irra( 1 de- 	' ,cok. 	. 	eç,.., par., 	.. 	„ 	. 	e.s. i 	.. 	s, 	; 	..7.•_ 

...N.- 

	

.- wp.1.350 bia-ITitS COST-4  - - 	 .-"? 
" 	"  

~0;. ia-0/2016. em Tesr- _ . 

- 
Requeriam:ta 8eInitdoix 81690008474410  

id.S=ESCREiENTE I 

 

    



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Prosidãruzia da República 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

de ttai.iondruasão e SM!~ 
Deçortareetto de Registou Empresarial e Integração 

NÚMERO DE ~CAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA -HIRE DA SEDE. 
29103029341 

MIRE DA FILIAL (preencher somente se ato rerrereMe a gral) 	'1 i 	— • 

	

..,C"s" 	' 
)30000°"0°OCCOC°0"0000000095::rk 	(1) q, 

MIE DO EMPRESÁRIO ( .. 	sern abreviaturas) 
WCIANO FREITAS COSTA 

---4 	44 DO CIV . NACIONALIDADE 

BRASILERA 
rSTA 	IL 

'SOLTEIRO 	 , 
SEXO 

MASCULINO 
REGIME DE BENS (se casado) 
{414,4.* 44444444 	Ilife. 44444 II.. 	• 44444 	 4.4.4.4.444 	  

FILHO DE (Pad 

FLORISVALDO SANTANA COSTA 	 !MARIA 

(iate) 

LUCIA FREITAS COSTA 
NASCIDO EM (dada de nascimento) 	'IDENTIDADE amem 
25/611975 	 10511642200 	 i f- 

órgão emissor 	 I CIF (número) 
SSP 	 jBA 1.930.996.065-53 

EMANcIPADo POR (toma de einanclpação - semente em caso de toemo) 
......., 	....... 	1..1 4444444 •••-•• 1•11 •• ••‘••••••••••• 	••••••• 44444 •••••••• "114 4 4•44••••••.• ••••••••••• ** •• ** .4 ••• 	A••.••••• **** 4..04,, 

DOMICIUADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) 
RIJA ORLANDO arBASSAHY 

itt_t~ 

01- • 
COMPLEMENTO 

QUADRA 170C 
SAIRMOS-tarro 

STELLA ~IS 	 141600200 

cEP Ct:SGO 013 
§N-51. 4.11.6t UmetartI3 

4subsiciPto 

SALVADOR  
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer 
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Bania. 

atividade empresária, que não possui outro 7eg!stro de.  
, 	.. 

côo= DO ATO ; 
1002 

DESCRIÇÃO DO ATO 

ALTERAÇÃO. 	" 

CietTIGO 00 EVENTO 

021 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 	- 	- 	- _ 
Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) 

rt030  DO ~O DESCRIÇÂO cio Evento CCOM DD Eveiro DESCRIÇÃO Do EVENTO 
XXXXXXXXMOODCCX •••• ••••-• 	1,1. ***** •••••411 ***** •••••••••••••• xm000Doccc000m 	 	ápop000nommoommooDoc000mxxx 
OliterE~SARIAL 

4v WCIANO F COSTA 6PP 	vá !JÁ ..iti 	c OUSO() . 	0 L  ' LOGRADOURO (roa„ av, etc.) 	 i 
(M.  M 	B.O° 

AVENIDA JEQUITAIA 	 lana f , de SOsa  --PIP 010  

tr.4LIVER0 

46 
COMPLEMENTO 

' LOJA TERREO 
BAIRROID1STRITO 

CALÇADA 

CEP 

40411120 

odxsarratireardno 0.5...a....iimm 

MUNICIPIO 

SALVADOR SA 
PAIS 

BRASIL 

CORREIO ELETRÔNICO (e-mal) 

ssaserv@tiotrnalLcorn 
VALOR DO CAPITAL. -RS 

100.010,00 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

Cem Mil Reais 
CÓDIGO DA"ATNIDADE ECONÔMICA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

(CMAE Fiscal) 

Atividade Principal 

4649408 

Áti vídades tecundMás 

4.4,14.444, ***** •• 	.44...4,1." ** • * .4 ••••••••• •••• ***** •• ***** •••••4 ........ ••••• ..... 
)ononsconnooconaocoonoonoca 

Camcia Milrrpal de Sfrifóii Arilo 	 .dok 
COWERE COM tO ORIGINAL 	44 Á S' 
Etrie / 	01 	L.U.,,,R. D 

I 

P CÂMARAMUNIC 

.•••••••••••••••••••• 

p-, Gabriel S. . . 
. 4761003 

4763602 

4781400 

4782201 

4782202 

0 
sruinrs,-.1,,....,- 

ç3.  pâutib 	

JosAsEarzeBRPOer De lAr acSoapnExl  

Og 	4- 
tádffir 	e 	, to 

4 .  4%• t, • . 

DATA DE adulo DAS ATIVIDADES 	, 
24/5/2002 

NÚMER0 DE INSCRIÇÃO NO CUIM 
05092265000180 

PP005ERE"P"'"6".1"'"•°2"1""CF 
NTRE ante:ire 	UF 

0.01E~ DÊ 

00~~Áliti~:AQ  XL -n. 

DAWNTACO~Air 

l' 3-MãE- 
tiCCC 	1 	) 0= . 

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou peio 	 ..... 
4IL C_JI.C.A.A› • 

DATADA ASSNATURA 
08/06/2016 

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 	1 	 f 

------.4h.----.V  PAPA USO EkOLOSIVO DA JUNTA  
DEFERIDO 
PUM.1011E-SE E - .-,.. i. UIVE-SE 

Ã ‘,.... 

- 
„„,,ri- gemino 	Cadfirto do 5* Offclo de Notas 	..á . t-:   ~Miguel cavam mv-Edf. AlIntrdoe r 	danoso -Sol:odeia : ''' i-ii, 	O . Uni:~ -~Clar - Batas -CEP: ~O 	, ,r, 4a a • k . .?.  
....:, --...-•••••zn,zs,,,,,-..-1,4r,7•••5,---re-,----•ret-Q9-~...,,,,,,,,,,, -,-r.,.....,-• 5.15:...1 -,-; 	 - 

	

NI 	es Oliveira 
, 	•4 	.•!. po , 

...4.,--,_ 	---...-,-,,- 	-." 	- 	.-•-•;-":"C.,,,- 	,,,-- 	, -..4..",-,- 	- -4, , -•,':-,;.,4;6„',_Ã• :3- 	- 	;zi. -'„k 	•0 • 	O",  '44.'2> 	/ ecOnherco0-6i-.5"É 	1.1-5414 	a,Wftiiefirde; 	- ----'. 	, c.,4•, f,  
----': ' L'UÇPélie ."-.F., I TAS COSI.21 	 • . 	::----. 	2,, ,,,  
.,_ 	/,.̀ lifs ã . .. .. , ....... : ...... ......... 	 In . . ...... -',..."5:co.  ... — w.  40 .. 

,;%dtr, liiC71201.5. Stn 11,......se 	da vérS,,--4 .E.-- 9' - 0 - ReqUeritnelito Elertrenitioot 816200604741410 ''''....- 	-020 '' V1RGIMA LtjaA ()LOURA-SAN 	Dos 	-- 	 . Página 2 de 3, 

IMÕES FILHO 
Araújo a polo 4 • 

"L":""rwen ar,re- • 



President:ia da República 
Secretaria da Nemo e Pequem Empresa 
Secretaria de Raeiartadização e Simplificação 
Departamento & Reges" no Empresarial e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

RIMERO CIE GENTE/CAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA -reifE DA SEDE • 
29103029341  

RIRE DA FLIAL (pseradies sarreatee se 	referente a firol) 	-vP.I. o O . •••• 	• *4*. 44.444.44. G Artr•viiir 
NOME 00 9~10 faXtiPlet3 SeM eage~S) 

FREITAS COSTA . I SLUCIANO 
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL 	 et: 

ISOLTEIRO 111 
—I SEXO REGOWE13E BENS (se cessão) O 

MASCULINO  .........,............................. ***** ..... ******** .444 ****** ..41,...ó444..... ***** "4.4,1 
FILHO OE (nal) 
FLORISVALDO SANTANA COSTA 

(mãe) 
I MARIA LUCIA FREITAS COSTA 

NASCIDO EM (dam de nascimento) 
nwIgn 

¡IDENTIDADE número 
amuem 	 I 

órgito CilliWar 	 LIF 	 I CPF (nfenesol 
SSP 	 'BA 	 1 930_996.065-53 

EMANCIPADO POR (fiemta de esnatn~ 
44444 h 44 4.4 4.4 4 ,14 	1, • "44 4.4 	 

-semente ers caso de rroanan 

44 4•1.414.4• •••1*•,..•4* • •••. ****** 4144 4•1; 4. ***** 	•• 4•414.• 4.,1•11.0 •• 4* ***** • é. 1,4 **** ~r .......+ 
DOMICILIAIX) NA (LOGRADOURO- ma. av. 
RUA ORLANDO BABASSAHY  

etc) 

4rkt - 	- - 
COMPLEMENTO 

QUADRA 170C 
BARROIDISTRITO 

STELLA MARIS 
cEP 

41600200 

Cealit1~3 

j — - — 
~0 
SALVADOR 

l&A 	.. 
declara, sob as penas da lei, 
empresário e requer à Junta Comercial 

não estar impedldo de exercer 
do Estado da Bailia. 

atividade empresária, que não possui outro 7-  outroe-g!-stro de 

CÓDIGO DO ATO 
002 

DESCRIÇÃO DO ATO 
ALTERAÇÃO. . 

comenoo 0~0 

021 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

Alteração de Dados (Exceto Nome Entpsesaria) 
COINO000 EVENTO 
:00000030000000K 

DESCRIÇÃO DO Evarro 
. ... 	• •,•••4•••••••••••••••• .*.44,4 ** 	 

cinoc000evaim 
moratoortoormonor 

oEscetçÃo Do Evarro 
***** .... • . . ***** .4 "44.* •••*../44*../ 14.11.1•4 • 

NOME GAPREsittuAL 

LUCIANO F COSTA EPP C,1M ARA MU 	t.DESIMOESFIIUO 
LOIIRPDOURO (rua, aV. ete) 	i 
AVENIDA JEQUITAIA 	4 	i 

Gabriel S. 	arbosa 
Apoio  

Aiãii3o NÚMERO 

46 
comeu= . 
LOJA TERREO CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

-Bispo 

sAintacvmsterro 
CALÇADA 

Ca" 
40411120 

9,5163tevelcesça 

.ana F. de-Sousa ~No 	 Apoio 
SALVADOR 

1SF PAIS 
BRASIL 

CORREIO ELETRDNICO (e-ma31) 
ssase~otrnail.nom 

VALOR 00 CAPITAL -R$ 

s  1011000,00 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 	 è 
Cem Mil Reais 	 411 .. . rt t, fil 

, 0501G0 OA FOWIDADE ECONÚMIO% DESCRIÇÃO DO ceurro 	 0 
(UME Fiscal) . 	, 4•4••• ***** ... 	Ib.,* 	4 41/4 ****** •••• • ó • 4 ,11• . 	..••••• r.,  	i • • ••••41.4. 

- 	
4 ;44 ,,...S.,,i•-•• ******* • .s.•:4`,11 4.• 

AliVidade Princlpal 
. ,.I 	; 	. woopcocoon00000pooccoocozot 	 EeikatfaMigsitel4' 	- 

MEMBRO DA COPO.  re. i, 	• ----41(-3/7% - 4649408 

~ledes Sectsr~as 
CaV". 'a ' 	rUlpai de Stme4,-.5 Fffilo 	 - ifv.3n, 2.sore ,.1'r.,„,.'W: 	'  

CO I c ..E.  COM  O ORIGINAI,. 	
_,5..._ 	Vrrle  

ItU4 /Erguei Cabem 4..is - filf- Akneeme  Grais -4  .1„1. . . : ..- •,,,, , ., .. ,• • -?...,, 	 0337~ - 525rathr-B2Ca .. 
478b /99 - CEP: 43Al! ',":14;,:e- -"'""o-á,-  • ZA Ent 	 aoe 0 	_2,, 	2,‘.....2,,-9 	..4,....,..:,„.„„,„„.,--„-,..-„,....„ „,,,., ... (_N---,------,  

. 	1.-- 
4789005 

47891)07 II 
900000X 

modcrec 

",-
* . 	Recmheço por SEMEIA:AN. 	ÇA a:5-) fi-nita. -(5i .ile::-• -' e. 	 ,  _,----,.. Zátfi.:;AEO ,EW.,-ITAS cpsw. 	• , 	 , . 

, t. 	ele 	. 	.< I :4-,..z  . g@ 	 :5.--- 	. 	,. 	. 
 -.:,-.„, 	 ",—.. 	'' • 	-• 	- ,4- 	

1-4 
SoMgst:  I9A7R016. em Test, 	..  
ÕZVIRGINIA LUCiA OLIVEIRA SANTANA DO cfj:  - ':".E.• I—  - . 	. 	. 	, 	. 

	

.. 	. ?,..,,.. 	NTO.VÉSCREVENTE ; 
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES NO OEN NÚMERO DE INSCRIÇÃO „~at 	LESESECLI VEIAI CEOUTRAIF - 

ArPriaDENIEA
.fr

A 	- ' 
Autusbo~,Ètejté, , ec:-  

	, 

24/512002 05092265000180 RIRE anterior 	ui ,S/Ig 
Aleter~EIA-Al. NÃO 

xIDOC 	nom 	IMIrMillet,V,.; 
4) ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARÉO (ou pela 	 . 

es,..cl-Lio 	 6 PP 
DATA DA ASSINATURA ASSINATURA 00 EMPRESÁRIO ‘4. 

06/06/2016 I RARA USDPYCLUSIVO 0A-JuktA A. 
~DO 
Fun/QUE-SE E AROU 

AuretmcAciin 	 • \ 

Eleaild 	
, 	'eira es .iro , 

., lb,. 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA DARIA 	9,.56  

' çkof 	CERI1FICO O REGISTFt0 EM: 07/0612016 SOB N'': 1 

0.0)1 Y'  

11UCESPietocokt 16/678050-2, DE 0610612016 

ma_ 
1 Represa; 29 1 	

cos
w20302934 1 	. 	_ 	 . .. ti 	 FasA....  

RAMOS 
Requetimegto Eleterikar 81600000474410 	1 	 _ -- - • Anu.. .1”. !IMIA I 	 • 	a 3 do R 



,„ 
• 

Josarr iPervira 
MEMBRO. DA COPEL 

cook0  
Gta0  

tosamílja  
ppoÀ0 

Uri. ir,  
CONFERI: e o

tSi3Õ FRIO 
ORIGINAL 

DL! 

	AW-11:7.~(TOÁ-ti""' 
-"Tõlt5Á 	Êt~f^' ..*•;"•" 

--••-.•?' • 	 - 

Dm milmtax i Arn.eszm f uF 
511642300 	SSP , 	

) 

af 	 magausumm ,› 

930.996.065-53  25/09/197  W, 

ouçÃo 	K.2 
pLoRisvpiao urama 	i r 

COSTA 
~TA vacjA nisms 
COSTA 

1.02~ 	 1~SRO ÁL 

21/10/2023 17/09/1993 ". 5  

Its,. 

0 07.  C12  
r)  O et z ..— 

.I 0 2-4 
R-..e,c7c 0.3 _ 
> 

o 

7,,f^ 
U3 

ASINIUML.A20/C&R~ 	 OCACQWW 
	1,1 

SP. 	 24/04/2019 
• 

4034519CW9/4  
SA510139198: ,f 

S-44 

BAHIA 

4 
4! 

CIMARAMN1C1PAIDE DAUS FILHO 
lana F. dg Sonsa Bispo 

Rpm 



Prezados Senhores, 
1$ J1C., 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

LUCIANO F OSTA - EPP 
CNPJ 05.092.265/0001-80 

LUCIANO FREITAS COSTA 
CPF: 930.996.065-53 

RG: 511642300 

chiam' DE SIMÕES FILHO 
Gabriel 	arbosa Araújo 

A oio 

BAH IA ESSÊNCIA 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial n° 001/2020 

A empresa LUCIANO E COSTA EPP , inscrita no CNPJ sob n.° 
05.092.265/0001-80, estabelecida na AV.JEQUITAIA n° 395, bairro 
CALÇADA, CEP 40.411-120, cidade de SALVADOR-BA, atendendo à 
convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 
001/2020 declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação definidos no edital de licitação, conforme exigência do inciso VII 
do art. 4° da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Salvador, 30 e Janeiro de 2020. 

Josane Pereira Sant,' 
"nRn 

LUCIANO F. COSTA - EPP CNPJ: 05.092.265/0001-80 I.E. 57.758.486-EPP 
AVENIDA JEQUITAIA, 395 LOJA TERREO CALÇADA CEP: 40.411-120 TEL (71) 3019-7996. 

EMAIL: bahiaessencias@gmaiLcom  



Salvador, 30 de Janeiro de 2020. 
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-MEMBRO DA COPEt 
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BAHIA 
ESSÊNCIA 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP" 

LUCIANO FREIAS COSTA, por meio do seu responsável legal e Contador ou Técnico 
Contábil, declara sob as penas da lei, que: 

Í a) Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu oi limite 

fixado nos incisos I e II, art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06; 
Não se enquadra em quaisquer das hipóteses ide exclusão relacionadas no art. 30, § 

40, incisos 1 a X, da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

Salvador, 30 de Janeiro de 2020. CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO 
lana F, de Sousa Bispo 

Apoio 

LUCIANO F COSTA - EPP 
CNPJ 05.092.265/0001-80 

LUCIANO FREITAS COSTA 
CPF: 930.996.065-53 

RG: 5116423007 
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Josane 
MEmã O DeAiracoSPaEnil 

OANTRDADES 

À 
	 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Câmara Municipal de Simões Pilho 
Pregão Presencial n° 001/2020 
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para limpeza, para a Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

A empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME, inscrita no CNP." sob n.° 29.350.799/0001-28, estabelecida na RUA DUARTE DA COSTA, 
n° 5A, bairro BONFIM, CEP 40415-255, cidade de SALVADOR-BA, telefone 71 99621-3656, email hsdantasvariedades@gmail.com, atendendo à 
convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 001/2020, vem apresentar sua proposta de preços atendendo as especificações 
abaixo: 
Declaramos que: 
I - Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 

II - Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos para o fornecimento dos equipamentos, taxas, impostos e demais encargos 
incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato. 
III - Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
IV - Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
V - Os equipamentos/materiais serão entregues no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. 
VI - Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento dos materiais objeto desta licitação, inclusive as despesas 
com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições 
sociais, fiscais, para-fiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto 
licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados 
pela autoridade competente. 

Salvador, 30 de Janeiro de 2 	, 

webuçrk i  
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS - ME 

CNPJ 29.360.799/0001-28 
WILTON STARTARI DE OLIVEIRA 

CPF. 295.366.706-30 
RG. 01272388-67 
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OANITAPCSOADES 

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data de Abertura: 30 de janeiro de 2020 
Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial n° 001/2020 

Fornecimento de materiais para limpeza,ara a Câmara Municipal de Simões Filho conforme descri cão abaixo: 
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APR MARCA QUANT. VALOR V

UNIT. 	TOTAL 	, 

-- -- 
ALOR 

1 . 
Água Sanitária - Base hipoclorito de sódio. Embalagem de 1000 ml com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da data de entrega e registro no Ministério 
da Saúde. 

LT LISA 144  R$ 2,80 R$ 403,20 

2 
Álcool Etílico Líquido 96°C. Embalagem de 1000 ml com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no Ministério da Saúde. 

UNID FLAMAGEL 144 R$ 12;80 R$ 1.843,20 

3 
Aromatizante ambiental Embalagem de 5 litros com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no Ministério da Saúde 

UNID CLORO 60 R$ 65,60 R$ 3.280,00 

4 

Balde plástico, tipo doméstico, capacidade 20 litros, polietileno de alta densidade, 
alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, com alça de metal com 
reforço no seu encaixe. As seguintes informações deverão ser impressas e coladas 
pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 
produto e capacidade. 

UNID ARCIPLAST 20 R$ 19,00 R$ 380,00 

5 
Purificador Spray. Embalagem de 360 ml com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no Ministério da Saúde 

UNID ULTRA FRESH 190 R$ 13,80 R$ 2.622,00 

6 
Desinfetante líquido. Embalagem de 5 litros com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no Ministério da Saúde. 

UNID UP 100 R$ 19,65 R$ 1.965,00 

7 Detergente líquido, concentrado, biodegradável, neutro. Embalagem de 500 ml com 
dados de identificação do propo, mprca do fabricante, data de fabricação e prazo  UNID LISA 60 R$ 2,50 R$ 150,00 

Oder Ceies no de PaU1111 
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DANTAS VARIEDADES 

de validade não inferior a 6 meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. 

8 
Esponja 	sintética 	dupla face 	para 	uso 	doméstico. 	Tamanho 	102x80x2Omm, 
embalagem plástica individual contendo o nome do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade 

UNID BRILHUS 60 R$ 1,40 R$84,'00 

9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas overloqueadas em linhas de 
algodão. Dimensões de 40 x 60 cm, com variação de ate - 5 cm. Cor: Branca. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, no rotulo e colada 
diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, endereço, marca do produto, 
dimensões e composição. 

UNID ROMA TEXTIL 100 R$ 4,15 R$ 415,00 

10 
Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no Ministério da Saúde 

UNID UP 80 R$ 6,20 R$ 496,00 

11 
Limpador multiuso. Embalagem de 500 ml com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no Ministério da Saúde. 

UNID UP 144 R$ 5,20 R$ 748,80 

12 
Luva de borracha em látex natural na cor amarela altamente resistente, palma 
antiderrapante, flocado internamente em algodão, comprimento total não inferior a 
30cm, nos tamanhos P/M/G. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante 

UNID VOLK 90 R$ 7,50 R$ 675,00 

13 
Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox e pelo menos 2 esfregões 
apropriados. Tamanho do balde: 46 x 27 x 23 cm; Capacidade liquida aproximada 
do balde: 6,5 Litros; Material dos esfregões: Microfibra absorvente 

UND NOBRE 05 R$ 111,35 R$ 556,75 

14 
Neutralizador de odores acondicionado em embalagem de 1L com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da data de entrega e registro no Ministério 
da Saúde 

UNID RENKO 20 R$ 45,00 R$ 900,00 

15 
Pá coletora de lixo em plástico resistente a batidas, tipo caixa. Com  altura que 
proporcione ergonomia para o operador e uma manopla de borracha para amenizar 
o 	uso 	prolongado. 	Dimensões 	aproximadas: 	Comprimento: 	29cm/Largura: 
29cm/Altura: 14cm/Cabo: 70cm 

UNID BETTANIN 04 R$ 82;25 R$ 329,00 

18 Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 100% algodão, para limpeza, na cor 
branca, dimensões: aproximadamente5x40cm, UNID LIMPO 240 R$ 7,40 R$ 1.776,00 

CÂMARAMUNlClPt MESFILHO 
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Elder Calesti 

e•tC' DANTAS VA RI E DA DES 

17 
Pano Multiuso de dimensões aproximadas de 58cm X 33cm acondicionado em 
pacotes de 5 unidades cada. A embalagem deverá estar lacrada e com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

PCT NOBRE 120 
Y,«,... 	. ' „-*A: 

1.092,00 

18 Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra de celulose virgem, branco, não 
reciclado. Tamanho: 10cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades, FD C/8UN STILO 120 R$ 55,45 R$ 6.654,00 

19 Papel Toalha Interfolhadas, 	100% em fibra de celulose virgem, 	branco, 	não 
reciclado, com 02 dobras. Tamanho aproximado: 20X21cm, Caixa com 2400 folhas CX C/2400UN STILO 80 R$ 58,25 R$ 4.660,00 

20 Gel adesivo sanitário bactericida com aplicador incluído e de aromas variados. A 
embalagem deverá conter 6 discos de gel UNID PATO 60 R$ 14,60 R$ 876,00 

21 
Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de 500g com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no Ministério da Saúde 

UNID ESPUMIL 40 R$ 5,40 R$ 216,00 

22 
Sabonete 	para 	mãos 	liquido, 	neutro 	com 	ph 	entre 	7,0 	a 	7,5, 	perfumado. 
Embalagem: bombona com 5 litros, com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação na 
Anvisa/ MS. 

UNID 

_ 

NOBRE 40 R$ 47,13 R$ 1.885,20 

23 

Silicone líquido 1 	Litro, abrilhantador de superfície que reativa a cor de couros, 
plásticos, curvim, madeira, fórmica e metais, evitando aderência do pó e umidade. 
As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço, quantidade, composição, bem como sobre os riscos 
que apresentam a saúde e segurança dos consumidores e seguir as normasálARAMU 
vigentes 

UNID 

AL I SINOESEIO 
Gabrie 	iarbosaAraújo 
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R$ 305,00 

24 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos em resina termoplástica 
virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +1- 1cm, altura mínima de 105 
cm, 	capacidade nominal para 	100 litros, 	suportando 20 quilos, 	na cor cinza, 
Embalagem: pacote com 100 unidades. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes, 

Apoio 

PCT PLASTVENEZA 

Apoio 

160 R$ 57,35 R$ 8.602,50 

26 
Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos em resina termoplástica 
virgem ou reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +1- 1cm, altura mínima de 80 
cm, 	capacidade 	nominal pare 40 	litros, 	suportando 	10 quilos, 	na cor cinza. 

PCT PLASTVENEZA 150 R$ 21,75 R$ 3262,50  , 

/ 
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Embalagem: pacote com 100 unidades. As seguintes informações deverãoser 
impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto estaCAMARAMUNICIPAIDESIMOESFILHO  

nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. Atender a(s) Normas (s) da ABNT, selo 
de identificação identificação da conformidade e numero do registro junto ao lnmetro. 

lana F. de Sousa Bispoacondicionado: 
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26 

Tela para Mictório Odorizante confeccionada em PVC injetado, projetada para 
possibilitar o perfeito encaixe na base do mictório. Deverá possuir sistema de furos 
com antirespingo para evitar a deposição de detritos no encanamento evitando 
entupimentos indesejáveis. Os produtos devem estar embalados, individualmente, 
em luvas plásticas e em caixas com 12 unidades cada. As seguintes informações 
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, quantidade, composição, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saúde e segurança dos consumidores e segyir as normas vigentes 

CX C/12UND BRALIMPIA 4 R$ 61,35 R$ 245,40 

27 
Dispensador inox manual de papel higiênico em rolo, com capacidade mínima para 
300 metros de papel. A embalagem deverá acompanhar 2 parafusos, 2 buchas para 
fixação e 1 suporte de fixação. 

UND GLOBO 2 R$ 206,20 R$ 412,40 

28 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com base em madeira de comprimento 
30 cm, cabo em madeira com comprimento de 1200 mm, podendo ter variação 
dimensional de +/- 5 %. As borrachas deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 
mm. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente 
no produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no produto: 
nome/CNPJ do fabricante marca do eroduto endere o e com 'osi ão. 	 CAMAR 

UNID 

CIPAL DE SIMÕESFILHO 

MALTA 6 R$ 14,30 R$.71,50 

29 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com base em madeira de comprimento 
40 cm, cabo em madeira com comprimento de 1200 mm, podendo ter variação 
dimensional de +/ - 5 %. As borrachas deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 
mm. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente 
no produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada diretamente no produto: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço e composição. 

.1 	ipoio  

UNID MALTA 5 R$ 15,55 R$,  77,75 

30 

Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular em madeira largura 220 mm, com 
28 furos, cabo em madeira de comprimento 1100 mm, com variação dimensional de 
+/ - 	5%. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo fabricante, 
diretamente no produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada diretamente 
no produto: Nome/CNPJ do fabricarge, marca do produto, endereço e composição, 

UNID MALTA 10 R$ 11,40 R$ 114,00 

Oder Ceiofiti e de Pa 
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Registro obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados de uso preservativo de 
madeira, conforme Instrução(ões) Normativa(s) e Norma(s) vigente(s). 

.' 	. 	• 	. 	' 	il 
lana F. de Sousa A nio 
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31 

Vassoura de cerdas em nylon, base retangular em madeira de largura 250 mm, 
cabo em madeira comprimento 1100 mm, com variação dimensional de +/ - 5%, 
com ponteira plástica rosqueável, As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e 
colada diretamente no produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereço e composição. Registro obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados 
de uso preservativo de madeira, conforme Instrução(ões) Normativa(s) e Norma(s) 
vigente(s). 

UNO MALTA 

7id sia 

6 R$ 16,05 R$ 80,25 

32 

Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de largura 300 mm, cabo em madeira 
com comprimento de 1100 mm, com variação dimensional de +1 - 5%, com ponteira 
plástica 	rosqueável. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente no produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente no produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço e 
composição 

UNID 

Cktilk 	1PAIDE. cigESFiltiO 

MALTA 04 R$ 26,85 R$ 107,40 

33 
Garrafa de álcool em gel de 1 litro para refil. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas n o rótulo pelo 
fabricante e colada diretamente no produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereço e composição. 

Ga 	IS.11/4BP11?iraUa:11L°  Llb:) AMAGEL 100 R$ 17,90 R$ 1.790,00 

34 
Dispenser álcool em gel branco com reservatório e com acionamento por meio da 
tecla "aperte". Capacidade: 400 ml; Dimensões aproximadas (Altura x largura x 
profundidade): 21 x 9 x 9 cm. 

UNO NOBRE 6 R$ 46,35 R$ 278,10 

35 Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 100% em fibra de celulose virgem, branco, 
não reciclado, com 02 dobras. Fardo com 6 unidades. FD MAXX 100 R$ 103,90 R$ 10.390,00 

36 Refil para mop líquido com 85% de algodão e 15% de poliéster em sua composição. 
Possuir alto poder de absorção e resistência. Sem cabo. UNO NOBRE 16 R$ 16,00 R$ 240,00 

37 Cabo de alumínio 	reforçado de ia  qualidade que encaixa em todos os Mops 
profissionais. comprimento de 1,40m, UNO NOBRE 10 R$ 30;10 R$ 301,00 

38 MOP pó de 40 cm com cabo de alumínio incluído. Feito de material de qualidade UNO NOBRE 2 R$ 58,15 R$ 116,30 

39 MOP pó de 60 cm com cabo de alumínio inVído. Feito de material de qualidade 
IAAJ C;1- 

UNO NOBRE 1 R$ 79,75 R$79,75 

JosaneyPereira Santos 
MEMBRO DA rOREL I-ILIMU SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
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40 Placa de sinalização (piso molhado). Largura: 30 cm - Altura: 66 cm - Cor: Amarelo. 
Em material de alta resistência que represente ATENÇÂO UNO NOBRE 3 R$ 55,15 R$ 165,45 

VALOR TOTAL R$ 58.646,45 
Valor total estimado de R$ 58.646,45 ( Cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Condições de pagamento: Conforme fornecimento. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital. 

MffiNu •=1,  .f. BIÉS FlIHO 
MIM É, deSousa Bispo npoio 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 48 horas, após solicitação da 
Administração. 
Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem acondicionados ou onde 
couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e 
registros nos órgãos competentes variando em cada caso. 
Nota 3: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na qualidade ou no desempenho do (s) produto (s) 

recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE convocar a presença do representante da 
CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 

Declaramos que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a prestação dos serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta 
licitação, exceto aquelas expressamente estabelecidas neste ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, inclusive, as despesas com os 
profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, 
parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo 
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente 
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Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de LicitaçãO 
Data de Abertura: 30 de janeiro de 2020 
Horário: 0911:30min. 
Pregão Presencial n° 001/2020 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

dilARABLINI 	knotSFILII0 NOÇIF, Sousa Bispo Apolo 

REPRESENTANTE LEGAL: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
CPF:864.341.045-45 
FUNÇÃO/CARGO: EMPRESÁRIO 
TELEFONE: 71 99621-3656 	E-MAIL CORPORAT1V0 bsdantasvariedades@gmail.com  
BANCO: ITAU 
AGÊNCIA: 8872 
CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 45600-2- 

Salvador, 30 de Janeiro de 2020. 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS — ME 
CNPJ 29.350.799/0001-28 

WILTON STARTAR1 DE OLIVEIRA 
CPF. 295.365.705-30 
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CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 001/2020 
Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

A empresa LUCIANO F.COSTA EPP inscrita no CNPJ sob n.° 05.092.265/0001-80, 
estabelecida AV. JEQUITAIA, n° 395, bairro CALÇADA, CEP 40411-120, cidade de 
SALVADOR-BA, telefone 71 3019-7996, email bahiaessencias@gmail.com, 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 
001/2020, vem apresentar sua proposta de preços atendendo as especificações abaixo: 
Declaramos que: 
I - Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a 

ser verificados na sua preparação. 
II - Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos para o 
fornecimento dos equipamentos, taxas, impostos e demais encargos incidentes, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução 
completa do contrato. 
III - Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
IV - Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação. 
V - Os equipamentos/materiais serão entregues no Prédio da Câmara Municipal de 
Simões Filho. 
VI - Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o 
fornecimento dos materiais objeto desta licitação, inclusive as despesas com os 
profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, 
impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para-fiscais, 
seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços 
por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 

Salvador, 30 de J neiro de 2020. I _ 
JoirP4 

Josane Pereira Sant,  
MEMBRO DA COPE,  

CMAAWill 
Gabriel 

SigES FILHO 
rbosa Araújo 
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Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data de Abertura: 30 de Janeiro de 2020 uai Celest 
Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial n°  001/2020 

Segue a proposta de preços para o fornecimento de materiais para limpeza, conforme 
descrição abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APR MARCA NT. VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL 

1. 

Agua Sanitária - Base hipociorito de sódio. 
Embalagem de 1000 mi com dados de 
'dentificação 	do 	produto, 	marca 	do 
íabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da 
data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. 

u-  LISA 144 R$ 2,90 

t,  

ChIARAKINIC1PAIDE SIM 
lana F. de Sousa Ell-spo 

R$ 417,60 

lES FILHO 

2 

Álcool Etílico Líquido 96°C. Embalagem de 
1000 ml com dados de identificação do 
produto, 	marca 	do 	fabricante, 	data 	de 
fabricação e prazo de validade não inferior a 
6 meses contados da data de entrega e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID FLAMAGEL 144 

Apoio 

R$ 12,89 R$ 1.856,16 

3 

Aromatizante ambiental Embalagem de 5 
litros com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID CLORO 50  R$ 65,70 R$ 3.285,00 

4 

)aide plástico, tipo doméstico, capacidade 
20 litros, polietileno de alta densidade, alta 
resistência 	a 	impacto, 	paredes e fundo 
reforçados, com alça de metal com reforço 
no seu encaixe. As seguintes informações 
deverão 	ser 	impressas 	e 	coladas 	pelo 
fabricante 	diretamente 	sobre 	o 	produto: 
nome ou CNPJ do fabricante, marca do 
produto e capacidade. 

UNID JAGUAR 20 R$ 1905, R$ 381,00 

5 

Purificador Spray. Embalagem de 360 mi 
com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID ULTRAFRESI4 190 R$ 13,83 R$ 2.627,70 

6 
Desinfetante líquido. Embalagem de 5 litros 
com dados de identificação do produto, UNID NIEYORS 100 R$ 19,68 R$ 1.968,00 

LUCIANO F. COSTA - EPP CNPJ: 05.092.265/0001-80 I.E. 57.758.486-ÉPP 
AVENIDA JEQUITAIA, 395 LOJA TERREO CALÇADA CEP: 40.411-120 TEL (71) 3019-7996. 

EMAIL: bahiaessencias@gmail.com  
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marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde.  Elder Cele 

. 	Pitgoetat 
,e paul 4 4 	

— p 
Cioh  ir,/,0,. 
6k,.. 41 "e1s 45,., 

7  

Detergente 	líquido, 	concentrado, 
biodegradável, neutro. Embalagem de 500 
ml com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID LISA 60 

JOS3Re Peren 
MEMBRO DA 

R$ 2,51 

Saflic. 
COPE! 

R$ 150,60 

8 

Esponja 	sintética 	dupla 	face 	para 	uso 
doméstico. 	Tamanho 	102x80x2Omm, 
Imbalagem plástica individual contendo o 

nome do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade 

UNID BRILHUS 60 R$ 1,42 R$ 85,20 

9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com 
bordas overloqueadas em linhas de algodão. 
Dimensões de 40 x 60 cm, com variação de 
ate• - 5 cm. Cor: 	Branca. As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, no rotulo e colada diretamente no 
produto: 	nome/CNR; 	do 	fabricante, 
endereço, marca do produto, dimensões e 
composição. 

UNID ROMA TErni 100 R$ 4,17 

ià 

.i • 
Cialátfitil 

lana F. cle 

R$ 417,00 

:p001:510ESF11110 
Sonsa Bispo 

10 

Limpa vidro. Embalagem de 500 mi com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da 
lata de entrega e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID WORKER 80  R$ 6,22 R$ 497,60 

11 

Limpador multiuso. Embalagem de 500 mi 
com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. 

uNID  YPÊ 144 R$ 5,25 R$ 756,00 

12 

Luva de borracha em látex natural na cor 
amarela 	altamente 	resistente, 	palma 
antiderrapante, 	focado 	internamente 	em 
algodão, comprimento total não inferior a 
30cm, nos tamanhos P/M/G. Embalagem 
lacrada contendo 1 (um) par de luvas com 
dados de identificação do produto e marca 
do fabricante 

UNID NOBRE 90 R$ 7,69 R$ 692,10 

13 
Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço 
ínox e pelo menos 2 esfregões es apropriados. 

UNO  NOBRE 05 
R$ 111,37 R$ 556,85 

LUCIANO F. COSTA - EPP CNN: 05.092.265/0001-801.E. 57.758.486-EPP 
AVENIDA JEQUITAIA, 395 LOJA TERREO CALÇADA CEP: 40.411420 TEL (71) 3019-7996. 

EMALL: ba hiaessencias@gin a il.com  e 
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Tamanho do balde: 46 x 27 x 23 cm; 
Capacidade líquida aproximada do balde: 
6,5 Litros; Material dos esfregões: Microfibra 
absorvente 

Elder Celesti 
. 	,, 

aula 
. Josane 

i IIN 

Pereira Soit 

14 

Neutralizador de odores acondicionado em 
embalagem 	de 	1L 	com 	dados 	de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da 
data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID RENKO 20 

DA COPE  MEMBRO 

R$ 45,02 

43~ 

lana F. 

R$ 900,40  

CiMARAMUNICRALDE5IMÕESFIlli0  
ie Sousa Bispo 
Apoio 

15 

Pá coletora de lixo em plástico resistente a 
batidas, 	tipo 	caixa. 	Com 	altura 	que 
ipporcione ergonomia para o operador e 
dma manopla de borracha para amenizar o 
uso prolongado. Dimensões aproximadas: 
Comprimento: 	29cm/Largura: 	29cm/Altura: 
14cm/Cabo: 70cm 

UNID BETTANIN 04 R$ 82,28 R$ 329,12 

16 
Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 
100% algodão, para limpeza, na cor branca, 
dimensões: aproximadamente 65x40cm. 

UNO ITATEX 240 R$ 7,41 R$ 1.778,40 

17 

Pano Multiuso de dimensões aproximadas 
de 58cm X 33cm acondicionado em pacotes 
de 5 unidades cada. A embalagem deverá 
estar lacrada e com dados de identificação 
do produto e marca do fabricante. 

PCT PERFECT 120 R$ 9,12 R$ 1.094,40 

18 

Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra 
de celulose virgem, branco, não reciclado. 
Tamanho: 	10cmx300rn. 	Fardo 	c/ 	08 
Unidades. 

FD 
Ci8UN SUPREMO 120 R$ 55,46 R$ 6.655,20 

19 

'apel Toalha Interfolhadas, 100% em fibra 
de celulose virgem, branco, não reciclado, 
com 	02 	dobras. 	Tamanho 	aproximado: 
20X21cm. Caixa com 2400 folhas 

acx 

OUN 
MA)0( 80  R$ 58,26 R$ 4.660,80 

20 
Gel 	adesivo 	sanitário 	bactericida 	com 
aplicador incluído e de aromas variados. A 
embalagem deverá conter 6 discos de gel 

UNID PATO 60 R$ 14,64 R$ 878,40  

21 

Sabão em Pó biodegradável. Embalagem de 
500g com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID ESPUMIL 40 R$ 5,44 R$ 217,60 

22 

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph 
entre 7,0 a 7,5, perfumado. Embalagem: 
bombona com 	5 litros, 	com dados de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 

UN1D NOBRE 40 R$ 47,12 R$ 1.884,80 

LUCIANO F. COSTA - EPP CNPJ: 05.092.265/0001-80 I.E. 57.758.486-EPP 
AVENIDA JEQUITAIA, 395 LOJA TERREO CALÇADA CEP: 40.411-120 TEL (71) 3019-7996. 

EMAlL: bahiaessencias@gmail.com  
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fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro ou notificação na Anvisa/ 
MS. 

23 

Silicone 	líquido 	1 	Litro, 	abrilhantador de 
superfície que reativa a cor de couros, 
plásticos, curvim, madeira, fórmica e metais, 
evitando aderência do pó e umidade. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente na 
embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: nome/CW..1 do fabricante, 
marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, bem como sobre os riscos que 
presentam 	a saúde e segurança dos 

consumidores e seguir as normas vigentes 

UNID BLUE START 05  

ltiÕESFILA  

R$ 61,02 

lana 

, 
i  1.ffi 
F. dAepSooiuosa 

R$ 305,10 

Bispo  

24 

Saco 	plástico 	para 	lixo, 	para 
acondicionamento de resíduos em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 
cm, podendo variar +/- 1cm, altura mínima 
de 105 cm, capacidade nominal para 100 
litros, suportando 20 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: pacote com 100 unidades. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente na 
embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, bem como sobre os riscos que 
apresentam 	a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 

4  

PCT QUALITY 150 R$ 57,38 R$ 8.607,00 

25 

;aco 	plástico 	para 	lixo, 	para 
acondicionamento de resíduos em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, largura de 
63 	cm, 	podendo variar +/- 	1cm, 	altura 
mínima de 80 cm, capacidade nominal para 
40 litros, suportando 10 quilos, na cor cinza. 
Embalagem: pacote com 100 unidades. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente na 
embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 

marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, bem corno sobre os riscos que 
apresentam 

	

	a saúde e segurança dos 
consumidores e seguir as normas vigentes. 

rm Atender a(s) Noas (s) da ABNT, selo de 
identificação da conformidade e numero do 

acondicionado: nome/CNIDJ do fabricante,  

PCT 

Eld_or 

QUALITY 

tino de 

150 

Paula Jows,acn.eBPReorerira 

R$ 

I 

21,76 

' Sank 

41  

R$ 3.264,00 
Cimoiffi, 

lo 
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registro junto ao Inmetro. 

26 

Tela para Mictório Odorizante confeccionada 
em PVC injetado, projetada para possibilitar 
o perfeito encaixe na base do mictório. 
Deverá 	possuir 	sistema 	de 	furos 	com 
antirespingo para evitar a deposição de 
detritos 	no 	encanamento 	evitando 
entupimentos 	indesejáveis. 	Os 	produtos 
devem estar embalados, 	individualmente, 
em luvas plásticas e em caixas com 12 
unidades cada. As seguintes informações 
deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente 	na embalagem em 	que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade, composição, bem como sobre 
os 	riscos que 	apresentam 	a 	saúde e 
segurança dos consumidores e seguir as 
normas vigentes 

cx 
CI12U 

t.ic 
BRALIMPIA 4 

ituJicv 
CÂMARA MUNICIPAL DE SI 

lana F. de Sousa
io 

 
Apo 

R$ 61,36 

IÓES FILHO 
Bispo 

R$ 245,44 

27 

Dispensador inox manual de papel higiênico 
em rolo, com capacidade mínima para 300 
metros de papel. A embalagem deverá 
acompanhar 2 parafusos, 2 buchas para 
fixação e 1 suporte de fixação. 

UND GLOBO 2 2 	2 R 	06, 1 $ 

	

R$ 	,42  412 

28 I 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, 
com base em madeira de comprimento 30 
em, cabo em madeira com comprimento de 
1200 mm, podendo ter variação dimensional 
de 	+1- 	5 	%. 	As 	borrachas 	deverão 
iltrapassar a base em no mínimo 10 mm. As 

seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no 
produto 	ou 	impressas 	no 	rótulo 	pelo 
fabricante e colada diretamente no produto: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, endereço e composição. 

UNID ALVES 

cktoa 	. 	C1PALDE 
Gabne S.Barbo Apoio 

5 

IMUSF11.115 
a Araújo 

R$ 14,29 R$ 71,45 

29 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, 
com base em madeira de comprimento 40 
em, cabo em madeira com comprimento de 
1200 mm, podendo ter variação dimensional 
de 	+1 - 	5 	%. 	As 	borrachas 	deverão 
ultrapassar a base em no mínimo 10 mm. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no  
produto 	ou 	impressas 	no 	rótulo 	pelo 
fabricante e colada diretamente no produto: 

UNID 

tltiV 

ALVES 

Celestino 
mofos 

5 

a 

I 
Jpsane 

4 j 

MEMBRO 

R$ 15,56 

1 	i 

Pereira SNritt,  
DA COFIE. 

R$ 77,80 

WCIANO F. COSTA - EPP CNPJ: 05.092.265i 	.E. 57.758.486-EPP 
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nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, endereço e composição. 

30 

Vassoura de cerdas em pinava, base 
retangular em madeira largura 220 mm, com 
28 furos, cabo em madeira de comprimento 
1100 rum, com variação dimensional de +1 - 
5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no 
produto 	ou 	impressas 	•no 	rótulo 	pelo 
fabricante e colada diretamente no produto: 
Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, endereço e composição. Registro 
obrigatório 	no 	IBAMA 	para 	produtos 

- ,nquadrados 	de 	uso 	preservativo 	de 
Madeira, 	conforme 	I nstrução(ões) 
Normativa(s) e Norma(s) vigente(s). 

UNID ALVES 
10 

CliMARAMUNICIPAL DE SIMÕES 
lana F. de Sousa bispo 

Apoio 

R$ 11,42 

FILHO 

R$ 114,20 

31 

Vassoura 	de 	cerdas 	em 	nylon, 	base 
retangular em madeira de largura 250 mm, 
cabo em madeira comprimento 1100 mm, 
com variação dimensional de +/ - 5%, com 
ponteira plástica rosqueável. As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente no produto: Nome/CNPJ do  
fabricante, marca do produto, endereço e  
composição. Registro obrigatório no IBAMA 
para 	produtos 	enquadrados 	de 	uso 
preservativo 	de 	madeira, 	conforme 
Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 
,igente(s). 

UNID 

Elder Celestiri 

ALVES 5 

ufa  

Jose" 

R$ 16,08 

I, 
41 • $ ' 	r. 

eira Sank 
Pe%op, cOPE‘ - %atolo 

R$ 80,40 

6à 4 

 4,  
-8 

	

4,  +.5 	.1.. 

	

.9 	* • 1.o 4;P 	4044' 
.* 

32 

Vassoura 	de 	cerdas 	em 	pelo, 	base 
retangular de largura 300 mm, cabo em 
madeira com comprimento de 1100 mm, 
com variação dimensional de +/ - 5%, com 
ponteira plástica rosqueável. As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, 	diretamente 	no 	produto 	ou 
impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente no produto: Nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereço e 
composição 

UNID ALVES R$ 26,87 R$ 107,48o4  

33 

Garrafa de álcool em gel de 1 litro para refil. 
As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no 
produto 	ou 	impressas 	no 	rótulo 	pelo 
fabricante e colada diretamente no produto: 

UND FLAMAGEL 
100 R$ 17,94 R$ 1.794,00 

WCIANO F. COSTA - EPP CNPJ: 05.092.265/0001-80 I.E. 57.758.486-EPP 
AVENIDA JEQUITAIA, 395 LOJA TERREO CALÇADA CEP: 40.411-120 TEL (71) 3019-7996. 
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Nome/CNRI 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, endereço e composição. 

34 

Dispenser 	álcool 	em 	gel 	branco 	com 
reservatório e com acionamento por meio da 
tecla 	"aperte". 	Capacidade: 	400 	ml; 
Dimensões aproximadas (Altura x largura x 
profundidade): 21 x 9 x 9 cm. 

UNO NOBRE 6 R$ 46,38 R$ 278,28  

35 

Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 
100% em fibra de celulose virgem, branco, 
não reciclado, com 02 dobras. Fardo com 6 
unidades. 

Fr)  STILO 100  R$ 103,92 R$ 10392,00 

3 6  

Refil para mop líquido com 85% de algodão 
e 15% de poliéster em sua composição. 
-"ossuir alto poder de absorção e resistência. 
Sem cabo. 

UND BRALIMPIA  15 R$ 16,03 R$ 240,45 

37 
Cabo de alumínio reforçado de 1 a  qualidade 
que encaixa em todos os Mops profissionais. 
comprimento de 1,40m. 

UND BRALIMPIA 10 R$ 30,13 R$ 301,30 

38 MOP pó de 40 cm com cabo de alumínio 
incluído. Feito de material de qualidade 

UND NOBRE 2 R$ 58,18 R$ 116,36 

39 MOP pó de 60 cm com cabo de alumínio 
incluído. Feito de material de qualidade 

UND NOBRE 1  R$ 79,78 R$ 79,78 

40 

Placa 	de 	sinalização 	(piso 	molhado). 
Largura: 30 cm - Altura: 66 cm - Cor: 
Amarelo. Em material de alta resistência que 
represente ATENÇÃO 

UND NOBRE 3 R$ 55,17 R$ 165,51 

VALOR TOTAL R$ 58.742,90 

Valor Global de R$ 58.742,90 (Cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e 
dois reais e noventa centavos) 
Condições de Pagamento: Conforme Edital. 
Condições de fornecimento: Conforme Edital. 

Josane Pereira Sante 
MEMBRO DA CO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

WCIANO F. COSTA - EPP CNPJ: 05.092.265/0001-80 I.E. 57.758.486-EPP 
AVENIDA JEQUITAIA, 395 LOJA TERREO CALÇADA CEP: 40.411-120 TEL (71) 3019-7996. 

EMAIL: bahiaessencias@gmaii.com  
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Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho 
no prazo máximo de 48 horas, após solicitação da Administração; 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas 
embalagens em que os produto estiverem acondicionados ou onde couber: nome ou CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, data de 
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes variando em cada caso; 

Nota 3: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, Observando-se 
irregularidades na qualidade ou no desempenho do (s) produto (s) recebido (s), após a sua 
utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE 
convocar a presença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição 
(ões) necessária (s). 

Declaramos que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a 
prestação dos serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas 
expressamente estabelecidas neste ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da 
contratada, inclusive, as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, 
alimentação, proventos, encargos sociais impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente 

Salvador, 30 de Janeiro de 2020. 
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CIMARAMUN1 PAlD 	OESFIIII0 
lana F. de Sousa Bispo 
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LUCIANI F COSTA - EPP 
CNPJ 05.092.265/0001-80 

LUCIANO FREITAS COSTA 
CPF: 930.996.065-53 

RG: 511642300 

  

CiMARAMUNIi1DESIMÕES FILHO 
Gabriel S. 	rosa Araújo 

Apoio 

Fider Celesti o de Paula os ne Pereira Sant, 
MEMBRO DA COPEL 

WCIANO F. COSTA - EPP CNP1: 05.092.265/0001-80 I.E. 57.758.486-EPP 
AVENIDA JEQUITAIA, 395 LOJA TERREO CALÇADA CEP: 40.411-120 TEL (71) 3019-7996. 

EMAIL: bahiaessencias@gmail.com  
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO FREITAS COSTA CPF:930.996.065.53 
'FUNÇÃO/CARGO: EMPRESÁRIO 
TELEFONE: 71 99170-8990 
E-MAIL CORPORATIVO: bahiaessencias@gmail.com  
1BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG 0618 
C/C 003284-5 
OP 003 MUNICIPA1.DE SIMUS F11.110 

lana F. de Sousa Bispo 
Apoio 

Salvador, 30 de Janeiro de 2020. 

1 	 LUCIANO F 4 STA - EPP 
CNP.I 05.092.265/0001-80 

LUCIANO FREITAS COSTA 
CPF: 930.996.065-53 

RG: 511642300 
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LUCIANO F. COSTA - EPP CNN: 05.092.265/0001-801.E. 57.758.486-EPP 
AVENIDA JEQUITA1A, 395 LOJA TERREO CALÇADA CEP: 40.411-120 TEL (71) 3019-7996. 

EMAIL: bahiaessencias@gmail.com  
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PLANILHA DE LANCES 

CWARARN1C1PA 	lgES FUMO 

PpoiO  
Gabriel S. Bar sa Araújo 



NOME DAS EMPRESAS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 
LUCIANO F COSTA/EPP 58.600,00 58.400,00 58.100,00 S/LANCE 
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME 58.500,00 58.200,00 58.000,00 57.500,00 

CiMARAMUN 
Gabriel S.

A 

D . E SIMÕES FILHO 
or ioosa Araújo 

 

Josan ereira Santo: 
MEMBRO DA COPEL CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

lana F. de Sousa Bispo 
Apoio 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EMPRESAS PARTICIPANTES — Pregão Presencial n° 001/2020 

NOME DAS EMPRESAS - 	 - VALOR DA PROPOSTA INICIAL 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME _ 58.646,45 
LUCIANO F COSTA/EPP 58.742,90 

EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA A ETAPA DE LANCES — Pregão Presencial n° 001/2020 

NOME DAS EMPRESAS VALOR DA PROPOSTA INICIAL 
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME 58.646,45 
LUCIANO F COSTA/EPP 58.742,90_ 
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Requerimento Eleatinica: 81990000209730 	 Página 1 dei 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Certifico o Registro sob o n°97841992 em 19/03/2019 
Protocolo 197227864 de 15/03/2019 
Nome da enviesa HERM SAMUEL CARVALHO DANTAS NIRE 29105358562 
Este documento pode ser verificado em http://reginjucekba_9ov_brlAUTEN11CACA000CUMENTOS/AUTENT1C Aaaspx 
Chancela 188790788303817 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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06/0212019 

Iro 	Junta Comercial 
lucra  do Estado da Bahia 

" 0 FECHAR JANÊLA 

REVESES.- Integradora das Instituições 

PORTAL 00 REGSSIRO WiERCMTIL 

PEDIDO DE VIABILIDADE 6AP1900191682 
DE 404102/2019 

VIABILIDADE VÁLIDA PARA TRÂMITE NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA 12/AHIA 

Eventm,Solicitados na Viabilidade 
ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (RIMCIPÁL E SECUNDÁRIAS) 

NIRE: 29105358562 
ONPJ: 29350799000128 
'NIRE DA MATRIZ: 29105358562 
CNPJ DA MATRIZ : 29350799000128 
INTERESSADO 
864.341_045-45 - HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

CÂMARAMUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

.0CALIZAÇÃO 
RUA DUARTE DA COSTA 5A -PRAÇA 15 DE AGOSTO BONFIM SALVADOR - BAHIA CEP: 40415255 

CADASTRO !MOBILIAM° 	AREA UTILIZADA M2 	E-MAIL 	 NATUREZA JURÍDICA 
1082841 	 22 	 hsdanlasveriedades@gman.com 	EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 

DESCRIÇÃO Do OBJETO soem 
ComEwo VAREJISTA DE posmÉnoos. PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DÊ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIOS E 
ACESSÓRIOS; COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS. 

Cód4go 	Tipo 	Desoáçfi" o 
4772500 PRINCIPAL COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS. PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 
4744001 SECUNDARIACONIERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
4744099 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 
4761003 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
4763602 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
4781400 SECUNDARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 
4789005 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 
8122200 SECUNDARIA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 
8129000 SECUNDARIA ATIVIDADES DE LIMPE7_A NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

NOMES EMPRESARIAIS SOLICITADOS 
Ordem Aprovado 	Nome 
1 	Sim 	 HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

Elder Cele no d.e Paula  

9/ 
efewa  santof 

Joa ;.BRO pç' 

SóCIOS / RESPONSÁVEL (CPFICNPJ) 
864341045-45 	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 3to 

Gatt 
EP gaffilt'r,0 
510~1324I.0  

  

.1 

 

OUTROS DADOS 

    

AVISOS PENDENCJAS E SOLICITAÇõES 

http://reginjuoeb.ba.gay.br/regin_ba/XsftBaose.aspx?fnrxsWREL  Viabiredadexstt 	 1/2  
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Certifico o Registro sob o n°97841992 em 19/03/2019 
Protocolo 197227864 de 15103/2019 
Nome da empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS NIRE 29105358562 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOSIAUTENTIC.ACAaaspx  
Chancela 188790788303817 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 
por Trena Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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NOME DA EMPRESA HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
PROTOCOLO 197227864 - 15/03/2019 
ATO 002- ALTERAÇÃO 
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 
CWARAMUNICIPAIDESIMÕESFILHO 

lana F. de Sousa Bispo 
Apoio 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 19/03/2019 
Certifico o Registro sob o n°97841992 em 19/03/2019 

t19 	Protocolo 197277864 de 15/03/2019 
Nome da empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS NIRE 29105358562 

JUCEEt Este documento pode ser verificado em httplheginjucekbanov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 188790788303817 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral  
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 	 ' 
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
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Certifico o Registro sob o n° 291 	 3101/2018 
Protocolo 173161286 de 28/12/2017 
Nome da empresa HERICO SAMUEL CRVAtHO DANTAS ME WIRE 29105358562 
Este documento pode ser verificado em btlpitiregInjueeD.ba.govár/AUTENIMACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 240576779272318 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
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Ministério da Fazenda 
Receita Federal 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número 
864.341.045-45 

Nome 
HEM° SAMUEL CARVALHO DANTAS 

Nascimento 
2510711990 

- 

04/06/2018 

CÓDIGO DE CONTROLE 
E7A9491:1.95F9.AA52 

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
às 09:07:38 do dia 0406/2018 (hora e data de Brasília) 

dígito verificador: 00 

VAUDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO 
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lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 
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toVngsko n • -nr.' 	
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DATA DE ABERTURA 
03101/2018 

I&DatERO DE imscntçÃo 
29.350.799/0001-28 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

PORTE 
ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DANTAS VARIEDADES 

ChARAMUNICIPALDESIMÕES Fil 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

CÓDIGO E DFÇCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SE—CUNDARIAS 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
4744449 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.61-043 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

1 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.294-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

NÚMERO COMPLEMENTO 
PRAGA 15 DE AGOSTO 

LOGRADOURO 
R DUARTE DA COSTA 

UF 
BA 

CEP 
40.415-255 

BAIRRO$DISINIIO 
BONRM 

MUNICÍPIO 
SALVADOR 

TELEFONE 
(71) 3019-79961 (71) 9948-3050 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 
IISDANTASVARIEDADES@GMAILCOM 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/0112018 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
.2******* 

1 

NOME EMPRESARIAL 
HEFtICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (TER) 
~1* 

o 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAI— 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Emitido no dia 29/0112020 às 15:12:48 (data e hora de Brasília). 

pereira san
oP 	

,tt 
cope 

Página: 1/1 

imittiguagOan 
I 01 

29/61/2020 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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ATIVIDADE(S) 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal 
Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
Comércio varejista de materiais de construção em gerai 
Comércio varejista de artigos de papelaria 
Comércio varejista de artigos esportivos 
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
Imunização e controle de pragas urbanas 
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

TIPO DE UNIDADE: 	Unidade Produtiva 

FORMA DE ATUAÇÃO: 	Estabelecimento Fixo 

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória 
	

N° TVL: 372350 

DATA DA INSCRIÇÃO: 
	08/01/2018 
	

DATA DE IMPRESSÃO: 08/01/2020 

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições. 

CNAE DATA INÍCIO 

4772-5/00 08/01/2018 

4744-0/01 08/01/2018 

4744-0/99 08/01/2018 

4761-0/03 08/01/2018 

4763-6/02 08/01/2018 

4781-4/00 08/01/2018 

4789-0/05 08/01/2018 

8122-2/00 19/03/2019 

8129-0/00 19/03/2019 

VAUDADE: 14/11/2021 

ChARAMUNICIPAIDE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

h 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADOR1A DE CADASTRO 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 31/12/2020 

RAZÃO SOCIAL: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

NOME FANTASIA: DANTAS VARIEDADES 

CGA: 624.808/001-92 	 CNPJ: 29.350.799/0001-28 
ENDEREÇO: Rua Duarte da Costa, 5A, PRACA 15 DE AGOSTO - BONFIM 

NATUREZA JURÍDICA: 213-5 - Empresário (Individual) 
CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz 

CÓDIGO DE CONTROLE: 	7DF143BE3EE4F25D8C50C74C737A298F 

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da 	Secretaria Municipal da Fazenda 
(httplAimv.sefaz.sahrador.ba.gov.br), através do código de controle acima 
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Josane Pereira Santo. 
MEMBRO DA COPE/  

DE SIMÓES FILHO 
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CAMARAM itruc*MES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

Secretaria da Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador 

SERVIÇOS 
0 SENHA 

INFORMAÇÕES 
PEDIDO DE SENHA 
TROCA DE SENHA  
CANCELAMENTO DE TERMO 
USUÁRIO AUTORIZADO  

AUTORIZA ACESSO  
CANCELA ACESSO  

'EMISSÃO DE DAM  
• IPTU/TRSD  

TFF ESTABELECIMENTO  
ISS/TFF AUTONÔMO  
ISS 

DECLARADO  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  

DÍVIDA ATIVA  
IPTU/TRSD  
ISS AUTÔNOMO  
TFF 

PARCELAMENTO  
SEFAZ  
DÍVIDA ATIVA  
REFIS  

PSP/PSE  
AIDF  

VALIDAÇÃO NFPS AVULSA 
VALIDAÇÃO DE AIDF  
PEDIDO DE AIDF(PAIDF) 113 
PEDIDO DE AIDF ON LINE 	 Ckl400 

Gabriel 
ESTABELECIMENTO  
AUTÔNOMO  

REIMPRESSÃO DE AIDF  
111 ESTABELECIMENTO  

AUTÔNOMO  
ALVARÁ! CARTÃO CGA  

EMISSÃO ALVARÁ  
EMISSÃO CARTÃO DO CGA  
VALIDAÇÃO ALVARÁ 
VALIDAÇÃO CARTÃO DO CGA  
FICHA CADASTRAL RESUMIDA  

CERTIDÕES  
CONSULTA DE SOLICITAÇÃO 
VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO  

• IMOBILIÁRIA 
AUTÔNOMO/ESTABELECIMENTO  
BAIXA 
NÃO INSCRITO  

JPTU/TRSD  
CAMPANHA DO IPTU 
PERGUNTAS E RESPOSTAS  
DÉBITO AUTOMÁTICO  

DMS  
INFORMAÇÕES 
DOWNLOAD  
TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DMS  
REIMPRESSÃO DO RECIBO DMS  

www.sefez.salyador.ba.gov.br/Alvara/ValidacaoAlvara?Length=6 	 1/4 
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Secretaria da Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador 
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. o :DADOS CADASTRAIS  
ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 

'LISTA DE SERVIÇOS 
CATÁLOGO DE SERVIÇOS 

. • DISPONÍVEIS NA INTERNET  
o 'FORMULÁRIOS 

E.  INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA  
INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA 
PETIÇÃO 
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 
ITIV  

GUIA ITIV 
INSTRUÇÕES 

NOTA FISCAL AVULSA 
MODELOS DE PLANTAS  

CONSULTAS  
I • CONSULTA PROGRAMAÇÃO FISCAL  

CONSULTA VUP  
CONSULTA VUC  
CONSULTA MV  
VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO 1 LANÇAMENTO 

,PROCESSOS  
OUTROS ORGÃOS  

• SMS-MULTAS  
• SEGOV 

SMS 	• 
CODECON  
SEDHAM  
FUNDAÇÃO MLF  
SEPLAN 

. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
o ' TERMO 1NDEF. SIMPLES NACIONAL 

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
• DTUI-e  
ITIV-e  

EMISSÃO DE DAM  
SEGUNDA VIA DE DAM  
EMISSÃO DE GUIA  
CONSULTA ITIV-e  

• NFS-e  
INFORMAÇÕES 

ÍNDICES.FINANCEIROS  ' 
ÍNDICE P/ CORREÇÃO DE TRIBUTO MUNICIPAL  
CARTILHAS  

ADIANTAMENTO 2011  
ELABORAÇÃO DE PROCESSOS  

• le ATESTO DE SERVIÇOS,  OBRAS E COMPRAS  
• AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS,  PASSAGENS,  CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

POSTOS DE ATENDIMENTO  
• REDE ARRECADADORA  

o • IPTU/TRSD  
CÁLCULO 	• 

• TABELA DE VENCIMENTOS  
PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO 
TABELA VUP  
TABELA VUC  

; • TABELA TRSD  
PERGUNTAS E RESPOSTAS  

,www.se!ez.salvador.bagov.br/AlvaraNalidacaoAlvara?Length=6 ' 
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Josa Pereira Santo 
MEMBRO DA COPEI 
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• 2009 
• 2008 
• 2007 
• 2006 
• 2005 
• 2004 
• 2003 
• 2002 
• 2001 

Josane Pereira Sai*, 
MEMBRO DA COPEL 

-- .3,1/0.1/2020 	 Secretaria da Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador 

, o ITIV-INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA  
LEGISLAÇÃO  

CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDA  
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 

; • LEIS 
' • DECRETOS  

PORTARIAS  
INST. NORMATIVAS  
AVISOS  
REGIMENTO DA SEFAZ  

'LEGISLAÇÃO FEDERAL 'DO SIMPLES NACIONAL 
Parcelamento no SIMPLES NACIONAL-2012 

, • Regras  de Parcelamento dos débitos  
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional 
Instrução Normativa RFB n° 1.229  

REG. INTERNO DO CONS. MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES 
LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL 

:LEI-ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
2009 

I • 2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 

LEI DE DIR. ORÇAMENTÁRIAS  El der Ceies In 	U 

PLANO PLURIANUAL 2002-2005 
o PLANO PLURIANUAL 2006-2009 

PÓRTAL TRANSPARÊNCIA  
SECRETARIA  

A ORGANIZAÇÃO 
MISSÃO  
ÉSTRUTURA  
UNIDADES  

CONSELHO DE CONTRIBUINTES  
PAUTA DE JULGAMENTO  
RESULTADO DE JULGAMENTO  
EMENTÁRIO 

Gabriel S. 
ESIlát5f11.110  

bosa Atai3 0  

     

Validação de Alvará 

Resultado da Validação 
Identificação do Estabelecimento 

CGA 624.808/001-92 

Razão Social: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

www.sefaz.salvador.ba.gov.br/AlvaraNalidacaoAlvara?Length=6 
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Logradouro 

Número: 5A 

Edifício: 

Complemento: 

Bairro: 

Município: 

UF: 

CEP: 40415255 

'Situação Cadastral: Ativa - provisória 

Data de Vencimentodo Alvará: 14/11/2021 

Secretaria da Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador 

RUA Duarte da Costa 

PRACA 15 DE AGOSTO 

BONFIM, 

SALVAD.OR 

BA 

Elder Ceies 
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Josad  e Pereira Santo. 
MEMBRO DA COPEt. 
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Gabriel 

'15/01/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS .FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
CNPJ: 29.350.799/0001-28 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:28:41 do dia 10/09/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/03/2020. 	• 
Código de controle da certidão: C6CA.83BD.4F4F.2F17 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Elder Ceies mo de Pedia 
4, 

joj e "eira Sallt°t.  
004 D C°9€L  
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0,0ertidão Negativa emitida em 10/09/2019, com validade até 08/03/2020. 
" 	I 

Página Anterior 
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Confirmação de Autenticidade da Certidão 

Participe I Serviços I Legislação I Canais I Acesso à informação ; 

 

Ret dral 
F 1,1  

Confirmação de Autenticidade das Certidões foL 
*/ .1/c, 

C2121 E.  
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNN:: 29.350.799/0001-28 
Data da Emissão : 10/09/2019 
Hora da Emlésão : 10:28:41 
Código de Controle da Certidão : C6CA.83BD.4F4F.2F17 
Tipo da Certidão : Negativa 

41:41' 

''„,!•:,:rODrei4raCS°3PEntl°  g   
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Gabri el 5. arbosa AraUjo 
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19/11/2019 	 Certidão Negativa de Débitos 

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 624.808/001-92 
CNPJ: 29.350.799/0001-28 

Contribuinte: 	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
Endereço: 	Rua Duarte da Costa, N° 5A 

PRACA 15 DE AGOSTO 
BONFIM 
40.415-255 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 17:21:05 horas do dia 19/11/2019. 
Válida até dia 17/02/2020. 

Código de controle da certidão: 	08EC.4196.E95E.5E6F.BC58.1051.9BEB.F1EC 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima. 

otanwiesPReor eDircSopea ntto 

 

https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativa_form.asp 	 1/1 
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mxtosz  pra0 

Eldet COMA 

, 
31/01i2620 :Secretaria da Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador 

Validação de Certidão do Cadastro: 

Resultado da Validação ( Estabelecimento) 

Certidão Negativa de Débito emitida em 19/11/2019 

,Inscrição : 624808/001-92 

Nome/Razão Social: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

CNI:93/CPF: 29350799/0001-28 

Código de Controle da Certidão: 08EC4196E95E5E6FBC5810519BEBF1EC 
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Emissão: 15/01/2020 15:12 GOVERNO DO ESTADO DA RAMA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários et 
dtt. 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - CódigY 
Tributário do Estado da Bahia) 

RAZÃO SOCIAL 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
-•'-`, +,-- ,  

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

145.666.228 

CNPJ 

29.350.799/0001-28 

Certidão N°: 20200188911 

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

CA
! kt) 

ON1LVAI DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 15/01/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁR1AS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Eido Celost 

do , 

440 iy^ 
! no 

Pereira Santos 00 

IVIE.MBRO DA COPO.. 

 

g 

 

Válida co a apre. entação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
ecretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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Emissão: 31/01/2020 10:03 

W3J._ „r _ 
izry a41.4 

et. \ 

Elder Celeett 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20200188911 

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

RAZÃO SOCIAL 
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 
145.666.228 
	

29.350.799/0001-28 

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 15/01/2020 VÁLIDA ATÉ 15/03/2020 

,losa Perelra 

1 
Santos 

cosom its‘w,zsts‘\.\0 
41 4  

tdatABRO DP, 
copet. 	

GabxielS,Waçbosa igajo 
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29/01/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar Imprimir 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	29.350.799/0001-28 
Razão SOCiai2-IERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
Endereço: R DUARTE DA COSTA 5 A PÇ 15 DE AGOSTO / BONFIM / SALVADOR / BA / 

40415-255 

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 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições elou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:29/01/2020 a 27/02/2020 CÂMARA ML 
Ian 

Certificação Número: 2020012915180832503086 

SCv 
NICIPAIDESIMÕESFILHO 
F. de Sousa Bispo 

Apoio 

Informação obtida em 29/01/2020 15:18:10 

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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mil:50c° do Empregador 
Dúvidas mais Frequentes Início 1  V - 1 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição : 29,350.799/0001-28 
Razão'social: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

meses, conforme Manual de 
opPL 

a 
szZ 	 `n 

. 	Data de 
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF 

29/01. /2020 29/01/2020 a 27/02/2020 2020012915180832503086 

. 21272019 21/12/2019 a 19/01/2020 2019122103504080230892 	isçmilin  

3u, 11/2019 30/11/2019 a 29/12/2019 2019113005100805963190 	C""3111""v—  -- latiais1/44,),u0sa Bispo 
09/11/2019 09/11/2019 a 08/12/2019 2019110904561986460019 

20410/2019 20/10/2019 a 18/11/2019 2019102003200866643579 

.29/09/2019 29/09/2019 a 28/10/2019 2019092901534234818538 

10/09/2019 10/09/2019 a 09/10/2019 2019091003372281528856 

.22/08/2019 22/08/2019 a 20/09/2019 2019082203170317741766 ii 
02/08/2019 02/08/2019 a 31/08/2019 2019080203495781555028 Elder Cele - ti . 

14/07/2019 14/07/2019 a 12/08/2019 2019071406582427626811 	• -:,.•,.re 

25/06/2019. 	. 25/06/2019 a 24/07/2019 2019062503543195019617 

06/06/201á 06/06/2019 a 05/07/2019 2019060603565783846203 	
P 

18/05/2019 18/05/2019 a 16/06/2019 2019051804132444237958  

29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 a 28/05/2019 2019042903405612849707 	Josa ulmo" 
)4/2019 10/04/2019 a 09/05/2019 2019041004343536221729 

22/03/2019 22/03/2019 a 20/04/2019 2019032203305615406055 

03/03/2019 03/03/2019 a 01/04/2019 2019030302372134468699 

12/02/2019 12/02/2019 a 13/03/2019 2019021204415087849089 
1 	DESIgESfilllei 

24/01/2019 24/01/2019 a 22/02/2019 
bek 

2019012403554240778480 	C"--átk:1:5, arbosa hta(11°  
Npoici 

05/61/2019 05/01/2019 a 03/02/2019 2019010503312020286201 

17/12/2018 17/12/2018 a 15/01/2019 2018121704170065083396 

23/11/2018 23/11/2018 a 22/12/2018 2018112303354685444540 

25/10/2018 	. 25/10/2018 a 23/11/2018 2018102609485126790801 

04k0/2018 04/10/2018 a 02/11/2018 2018100408400606452651 

15/09/201 	• 15/09/2018 a 14/10/2018 2018091508433364043004 

27/08/2018 27/08/2018 a 25/09/2018 2018082707320969130776 

06/08/2018 06/08/2018 a 04/09/2018 2018080601135577062209 

18/07/2018 18/07/2018 a 16/08/2018 2018071802021419709110 

29/Ó6/2018 29/06/2018 a 28/07/2018 2018062902014211683659 

10/06/2018 	. 10/06/2018 a 09/07/2018 2018061017505253710793 
,1 ,1 /t.te ineN4 6 n4 in=innA o - 4 nincinnl o nnA onan't ni 4 ,Dcnzwp-vprIn 



d1 /4141ARIANI  
GabfselS. 

ES1MbESFUO -
sa Ata* 

oio 

Ehtissão/Leitura :v,,,, ,,4, 	• 	: 	. 	i 	, 	, 
Data de Validade Número do CRF 

0¥0O' 02/05/2018 a 31/002018 2018050201001481929901 Ni_ De 
.1.3/04/2018 13/04/2018 a 12/05/2018 2018041301585511176210 .e. Ct . 
25/0/2018 • 25/03/2018 a 23/04/2018 2018032507570214777522 

J „ „ 
id. t...?, ./. 	• % 

4,16/03t2018 ... 4_ 06103/2018a 04/0412018   2018030615312683363498  

àa Consulta em 31/01/2020 10:06:57 

Elder Ceies 	dé P 
4Á 4  

Josane Pereira Santo. 
MEMBRO DA COPEL 

• 
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Apoio PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

41 	S3nt0,- 

	

SORO DA COPe.,:,e, 	
Ç:o\t‘t.1:u\t. 

ElderCeles odePaulla 

Pr89 

Nome: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.350.799/0001-28 

Certidão n': 2665041/2020 
Expedição: 29/01/2020, às 15:20:23 
Validade: 26/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica -se que HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
(MwrRIz E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

29.350.799/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO DWPORIMMME 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive nó concernente aos 
recolhimentos prevídenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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WAL 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

(2141 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

a - 
o 

'Nome: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.350.799/0'001-28 

¡Certidão n°: 2665041/2020 
Expedição: 29/01/2020, às 15:20:23 
Validade: 26/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica -se que HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

9.330.799/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
.Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
.Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
,na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
'Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
!Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade. dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
lvd. caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
,a 'todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
Ájadeitação sesta certidão condiciona-se à verificação de sua 
.autenticidade no portal do Tribunal Superior do T abalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratUitamente. 

, INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

1

121.6` Banco Nacional dê Devedores Trabalhistas constam os dados 
mécessáriós à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
abordos judiciais trabalhistas, inclusive no concerneãte acis 
.recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbliCo do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 
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mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 0AL O 

Certidão Negativa 

1 	dilit 

dg ifr  

JosanI Pereira Santo. 
MEMBRO DA COPEL 

DE SIMÕES F111.10 
bosa Araújo 

o 

CAMARAMUNICIPALDESIMÕESFILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

CkMARAMUlil 
Gabriel 

' 

Certifico que nesta data (29/01/2020 às 15:24) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cliveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNN n° 29.350.799/0001-28. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
5E31.CDCA.C367.D250 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.phio 

Gerado em: 29/01/2020 as 15:24:10 	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 1/1 



Elder Ceieett ode P 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 

Confirmação de Autenticidade 1 

A Certidão que possui o código de controle 5831.CDCA.C367.17250 emitida em 29/01/2020 15:24:00, vinculada ao CNP) 
29.350.799/0001-28 possui o resultado: 

Certifico que nesta data (29/01/2020 às 15:24) não 
Consta registro no Cadastro Nacional de Condpnagóes Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo 
Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ n. 29.350.799/0001-28. 

COPYRIGHT - CNJ 2008- 2013 
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D 

004134733 

O 
PEDIDO N°: 

29101/2020 004134733 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL - 10  GRAU 

CERTIDÃO PP: 004134733 
	

FOLHA: 1/1 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http:flesel.tjbajus.brfscoiabrirConferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 29/01/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS-ME, portador do CNPJ: 29.350.799/0001-28, estabelecida na RUA 
DUARTE DA COSTA, N 5A, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BOMFINi, CEP: 40415-255, Salvador - BA. ************ 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de. 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. 
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Elder Celegi 

29/01/2020 	004134733' 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO 	ESTADUAL 

	

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e: 	111 

EXTRAJUDICIAL - 10  GRAU 	 ot 

.CERTIDÃO N°: 004134733 
	

FOLHA: 1/1 
'A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça 
i(http://esaj.tjbaJus.br/sco/abrIrConferencla.d  o). 

; 	CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 29/01/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

HEHICO SAMUEL CARVALHO DANTAS-ME, portador do CNPJ: 29.350.799/0001-28, estabelecida na RUA • DUARTE DA COSTA, N 5A, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BOMFIM, CEP: 40415-255, Salvador - BA. 	 *** 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
'interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
lesta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. 

11'  
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JOSane 
Pereira Santo 

MEMBRO DP. COPE1  

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

PEDIDO N°: 111 
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;:bliiiNãMtrnicIpal de Simões Fli:10 
CONFERE COM O ORIGINAL 
Ern_3 O LO 	0  

. • • .?. 	.0,111•MM.  

dklAtkltklglkil 	
IESMS411.B0 

Gabriel S. 	
bosa AtailSo 

o ATESTADO DEvA PAC 
IDADE é  1•CNICA 

a 
E.Ider 

Atesta rdevidos fins que a empresa HERICO CARVALHd :ggzgrkrEN A 	m  

sede n 	Duarte da Costa, N° 5a, Pç 15 de Agosto, Bonfim, Salvador - BA, inscrita no 

CNPJ/MF sob n°. 29.350.799/0001-28, forneceu o objeto aquisição de materiais de 

limpeza e higienização para manutenção das demandas das diversas secretarias 

municipais. 

ITEM 
CAMAIMIMIWIIMM I i LIIV 

DESCRIÇÃO 	 lana F. de Sonsa Bispo 
4010 

tW QUANT. 
7-  Bacia plástica de alta qualidade com capacidade de 151 UNO 120 
2  Bacia plástica 4e alta qualidade com capacidade de 101 UNO -130 
3  Caçarola em alumínio de alta qualidade com cabo resistente em alumínio UNO 95 
4  Caldeirão para cozinha em alumínio resistente de alta qualidade COM 
	 capacidade entre 15 a 30L UNO 60 

Cesto 	para 	lixo 	em 	 fibra 	antiinflamável, 	cor 	preta, medindo 
aproximadamente 31x23xx35 crn, de boa qualidade, prazo de validade 

	 indeterminado 
UNO 

- 
140 

Coador, para café, de pano 100% algodão, na cor branca, dimensões 20 , 
cm (diâmetro) x 30 cm (profundidade), cabo com 16 cm de comprimento , 
grande 

UNO 129 

7 	, Copo de vidro para água, transparente, cilíndrico, com capacidade 
aproximadamente de 13cm e diâmetro de 66cm, embalado em caixa de 

	 modo a proteger cada copo. 
UNO 290 

Esponja de aço, em formato anatômico para limpeza de utensílios 
	 domésticos, em embalagens plástica contendo 8 unidades de 60g UNI) 430 

• 

Garrafa térmica com alça, capacidade 1 litro em material plástico 
resistente e ampola de vidro substituível, bombaserve-a-jato (jato forte) e 
sistema anti-pingos, cores lisas (sem estampas) tempo de conservação 
térmico aproximadamente de 6 horas, testadas conforme NBR 13282 da 
ABNT, acondicionadas em caixa de papelão resistente que suporte 

	 empilhamento 

UNO 57 

10  Esponja multi-uso, antibacteriano, dupla face, sendo uma face abrasiva e 
outra macia de 	ia qualidade, medidas 110mmx75mrnx2Omm em 

	 embalagem individual 
- UNO 570 

11  Jarra de vidro, tipo francesinha, capacidade para 1,5 litros, com tampa 
	 plástica. UND 68 

, 
12  Jarra de plástico, capacidade para 1,5 litros, com tampa plástica UNO 95 
13  BALDE PLÁSTICO para lixo, com pedal, capacidade 25 litros UNO - 80 
/4  BALDE PLÁSTICO para lixo, com pedal, capacidade 100 litros UNO 15 
75  ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (vassourinha), cor UNI) 175 
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branca, base de polipropileno, base com diâmetro de 07 cm, com cerda 
de nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, 
mínimo de 15 cerdas por tufos, cm suporte e rosca na cúpula. Apresentar 

	 identificação do fabricante e registro de normas técnicas. 

Z' 
. 	o 

. 

16  Vasculhante de teto, 	com cabo em madeira, 	resistente, 	de alta 
	 durabilidade, com cerdas fortes, fabricadas com base em fibra UND ---118 

17  Pá tamanho G, em plástico, ideal para recolhimento de lixo e demais 
	 resíduos, resistente, em cor azul ou branca. 

uND  
71 

18 Xícara cilíndrica com pires redondo em porcelana, para café, na cor 
	 branca. 

uND  
89 

.. 
19  Escovão plástico para limpeza em geral, oval, cerdas e suporte plástico. 
	 Medindo aproximadamente 12x6x4cm. 

um  
80 

29  Desodorizador de ambiente de 400 ml fragrância diversas, com reg. Do 
ministério da saúde, químico resp. Validade de no mínimo 72 meses, 

	 informação do fabricante na embalagem. Caixa com 12 unidades. 
CAIXA :p 

a•44Cv 
127  

21 Água, sanitária, uso domestico, cv c/ 12x1, a base de hipoclorito de sódio, 
com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plástica 
contendo 01 litr-O, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade não inferior a 06 meses e 

	 registro no Ministério da Saúde. 

&ORARE 
Ima F, 

CAIXA 

: AMARAMUN'4,.. 
.Gabriel 	': 

PAIOESIMÕE! 
e Sop sa BIspo
Apoio 

673  

IDE SIMÕES 
. rbosa Araúli 

22 Alvejante de aroma agradável de alta qualidade, embalados em vasilhas 
	 plásticas de 1000ml UNO 

poio 	, 
1.450 

23  Álcool-gel em solução a 70%, para higieniza ção das mãos em refis 800m1 UNO 720 
24 Amaciante de aroma agradável de alta qualidade, embalados em vasilhas 
	 plásticas de 2000m1 

uND  
650 

25  Álcool Isopropilico. Produto para limpeza de equipamento eletrônicos. 
	 99,50  !NOM< em frasco de 1000m1 

mie,  . 

26  Balde para limpeza de plástico reforçado com alça de arame galvanizado, 
	 capacidade 15 litros utm p 	310 

27  Desinfetante de 2 litro, para limpeza geral de superfícies, finalidade 
bactericida e aromatizante de piso, vasos e banheiros devem constar data 
de fabricação validade responsabilidade técnica ficha de analise de rit% 
Caixa com 16 unidades. 	 CO - FERE 

Josa .u. 
MEM:1' 

auxA  
g Aiinicipil  

coM 

f.,,4 	 f 
DA COP.  
330  

dáinices  
O ORIGINP 
..' il 	Z.' 
0

56 
 

28  Limpa Vidros. Produto saneante com notificação na ANVISA. Materkt ,-1 O I 
para limpeza de vidros, à base de água, álcool, solvente, fragrânda, 
princípios ativos Embalagem plástica, com bico dosador, com 500mL  

	Caixa com 12 unidades. 
29  Rodo para limpeza de vidros combinado de 25 cm de comprimento vice- 
	 versa, com cabo de 50 cm . UNu 143 

39  Sabão em pá, embalagem c/24x500 g, deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de 

	 registro no Ministério da Saúde- 
FARDO 

\N 
600 

á r$.  

" Pedra sanitária tipo arredondada, com suporte, fragrâncias diversas, em 
consistência solida, composto de 98,99% de paradicombenzeno UND 

32  
i 

Vassoura, cerdos em pia çava, base retangular em madeira largura 220 
mm, com 22 furos, cabo em madeira comprimento 7100 mm UNO 1.820 

FILHO 

ILHO 

láo 
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33  Limpador, multiuso, composto de tensoativos não iánido, coadjuvantes, 
	 para limpeza de bancadas, pisos e paredes, cx c/24x500 ml CAMA 38'l 

- 
Vassoura, cerdas em nylon, base. retangular em madeira largura 250 min 

	cabo em madeira comprimento 1100 mm UNO -ris 

35  Vassoura, cerdas em pêlo, base retangular em madeira largura 250 mm, 
	 cabo em madeira comprimento 1100 mm. UIVO 2E2 

36  Pá de lixo material coletar plástico, cabo metal revestido com plástico, 
comprimento cabo 60 cm, comprimento 25 cm, largura 20 mm, modelo 

	 Sem tampa, características adicionais cabo e coletar em ângulo de 90° 
UNO 156 

37  Sabão em barra, composição básica sais + ácido graxa, tipo com alvejante, 
barras de 200g, formato retangular,cor broca. Pacote com 5 unidades. UNO 

. 
lana F 

UNO 

141VIA(' 
CAMARANNEIPAIDESINE 

1A80 

,A  

de Sousa Bisp 
Apoio 
-350 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, líquido, límpido, para uso doméstico, com 
concentração hidroalcoolica de 46° INPM, sem fragrância,_ deve ser 
acondicionado em embalagem plástica de 1 litro, tampa com lacre, deve 
atender a NBR 5991/97. Apresentar notificação na ANVISA/MS e 
identificação- do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da 

	 entrega 	- 
39  LIMPADOR CONCENTRADO DE USO GERAL, indicado para limpeza 'geral 

e manutenção de pisos e demais superfícies laváveis, essência floral, 
composição: tensoativos não iânico e catiánico biodegradáveis, emulsão 
de cera sintética, agente sequestrante, emoliente, fosfatas, ácido cítrico, 
monoetanolamina, agente bactericida, aditivos, glicerina bidestilada, 
emulsão de ptfe, inibidor de corrosão, corantes e veículo. Acondicionado 
em embalagem plástica de 5 Its. Apresentar notificação na ANVISA/MS e 
identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da 
entrega. 

IMARA" 

osa 
ME 

Gabrie 

UNO 

it 

- Pe 
BRO 

AttrE IMÕES 
. • 	, osa Araú 
poio 
,- 

230 

, ly fr  

eira Santé 
DA COPE 

49  LIMPADOR CONCENTRADO ESPECÍFICO PARA VIDROS, indicado para 
limpeza instantânea de vidros, espelhos e superfícies vitrificadas em geral, 
composição: tensoativos, anitinicos biodegradáveis, protetor de superfícies, 
penetrantes, álcool antiestáticoráleos essenciais, preservante bactericida, 
corante azul alimentício e veículo q.s.p. Acondicionados em embalagens 
plásticas de 5 litros. Apresentar notificação na ANVISWMS e identifica Ván a 
do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega. 	CO 

UNO 

a Mtinizipl 
FERE COt 

• 
150 --- 

de Untin , 
O °MIN 

4/ m MULTI INSENTICIDA, O i i aerosol, 	frasco 	300 	mi, 	composição 	básicLa: 
ingredientes 	ativos, 	solvente,_antioxidante, 	emuáificante, veículo—e- - ... 
propelentes, princípio ativo: imiprotrina 0,020%, permetrina 0,050%, 
esbiotrina 0,100%. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação 
do fabricante. Validade mínima de 12 meses a partir da entre+ a. 

E14,' ,  stiO)  dQ 
rügogire 

42 SAPONÁCEO. Cremoso, acondicionado em embalagem plástica de 300 ml 
composição: linear alquibenzeno sultanato de sódio, alcalinizante, agente 
abrasivo, 	agente de 	branqueamento e fragrância, 	princípio 	ativo: 
dicloroisocianurato de sódio, aplicação de limpeza de pisos, paredes e 
louças. Apresentar notificação 	na ANVISA/MS e 	identificação 	do 
fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega 

UNO  

,,. 

,94  

43  FILTRO DE PAPEL, com micro furos e dupla costura lateraL Tamanho 
médio 	103: Caixa contendo ..30 filtros. Apresentar identificação do 

CAMA 60 

FILHO 

iáo 
1. 

Paula 
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\cw AL No);  

Q 145 

e.k 244 

	 fabricante e registro de normas técnicas. 
GARRAFA tennica, modelo pres:Sao, com alca e tampa, capacidade de 1,8 

 	litros. UND --is 
45 PÁ DE LIXO- Pá de Lixo Plástica 24x16,5x7 com Cabo Longo madeira 
	 revestida (80cm) UNO 54 

46 RODO- Descrição: Rodo plástico 45cm, fabricado em polipropileno de alta 
resistência e lâmina dupla de... borracha natural expandida. Cabo com 
1,40m, moldado em alumínio anodizado, possui manípulo de apoio fixado 
na extremidade, permitindo um manuseio rápido e eficiente. Facilidade 
nas tarefas de limpeza e secagem de pisos é o que proporciona esse 

	 equipamento duráveL 

UNO 

OURAM 
Gabriel S 

235 

DE SIMÕES,  
Barbosa Arau 
Apoio 

47  Cesto de lixo aramado metálico, capacidade para 151de 10 qualidade UNO 45 
48  Cesto de lixo aramado metálico co, capacidade para 101de /a  qualidade uNo 
49  Colher em inox para mesa 	 liÁha., UNO 157 
50  Garfo em aço inox para mesa CWATIAHUN PAIDESISFILHO ICIOE  UNO 157 
51  Faca em aço inox para mesa 	 lana F, de Sousa Bispo 

Apoio UNO 
-, 

152 
52  Garrafa térmica, _cbm tampa de pressão, corpo cromado, jato direcionado, 
	 bico corta pingo, capacidade 1Li-cle 1° qualidade, na cor preta UNO 45 

. 
53  BALDE PLÁSTICO para lixo, com pedal, capacidade 20 litros UNO 35 
54  BALDE PLÁSTICO para lixo, com pedal, capacidade 50 litros. - UNO 55 
55  BALDE PLÁSTICO para lixo, com pedaL capacidade 10 litros. UNO/ 40 
56  RODO, com duas lâminas de EVA ou Borracha, na medida de 40 cm base 

 em plástico, rígido, cabo de madeira plastificado e ponteira para pendurar. 
Deve apresentar boa qualidade, resistência adequada ao uso e facilidade 
de remoção de líquidos em superfícies planas. Comprimento mínimo çffil 
cabo: 1,60 M. Apresentar identificação do fabricante e registro de norm rj  is 

	

c. 	 	 técnicas. 	 - 

Josa 	• 
MEMBR 

i"19  
FEI.le c' (' D . L 

DA COP  

- reira Sant ,  

dePa'' ' 
' (:) o 

57  Tapete em algodão, - -um -  '25 com pelos, resistente e com alta durabilidade 
58  Pano de chão material 100% algodão, comprimento 67, largura 42, 
	 características adicionais estampado, alvejante 

._ 
1412 

59  Detergente em pó, com tensoativo biodegradável, com aroma agradáveh 
el inofensivo à pele, de 1° qualidade, autorizado pelo Ministério da Sáude 

Anvisa, em embalagem de 1 Kg, com rótulo indicando o _nome do 
fabricante, CNN químico responsável e n° CRQ, número de -registro na .  	Anvisa, lote de fabricação e prazo de validade do produto 

er Celesti 
pre 

UNO 

de Pau a 
. : r0 

680 

. 

68  Lustrador de móveis, em embalagens plásticas de 200m1 UNO 118 
61  Cera de chão, solução líquida de alta qualidade em embalagem metálicas 
	entre 100 a 200g UNO 110 

- 62 Desinfetante, aspecto fico líquido, aplicação bactericida, aroma lavanda, 
frasco de 500 mL Acondicionadas em embalagens de papelão 

	identificadas, com 12 unidades cada. 
CAIXA 

-‘ 
'207 	1  

63  Detergente 14 	Composição de tensoativos aniânicos, 	coadjuvante, 
preserva nte ativo linear alquibenzeno sulfonato, de sódio aplicação: 
remoção de_ gordura de louça, talheres e panelas, aroma neutro com 
tensoativos biodegradável, frasco de 500 ml, acondicionado em caixa de 
papelão devidamente identificado. Caixa com 24 unidades. 

- 

CAIXA 117 

ILHO 
o 
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HO 

Pano de prato material algodão, comprimento 68, largura 40, cor branca, 
	 alvejado e acabamento bordado UNO 1.100 

65  Limpador de sanitário tamanho G com suporte, escova arredondada de 
	 vasos sanitários, etiqueta de identificação contendo indústria. UND 

, 
224 

66  RODO, com duas lâminas de EVA ou Borracha, na medida de 60 cm, base 
em plástico rígido, cabo de madeira plastificado e ponteira parir pendurar. 
Deve apresentar boa qualidade, resistência adequada ao uso e facilidade 
de remoção de líquidos em superfícies planas. Comprimento mínimo do 
cabo: 1,60 M. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

	 técnicas. 

UNO 

CF,MARIAaMn1CdtePAsloDuEsaSI:i 

Apoio 
/00 

' 

67  Sabão em pó biodegradavéL. Composição: tensoativo, coadjuvante, 
corante, carga e perfume. Material com instrição no Ministério da saúde/ 

	 ANVISA, ambalagem de 500g. Caixa com 24 unidades. 
CAIXA 83 

68  Lã de aço- Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinaisI 
de oxidação. Embalagem a identificação do fabricante, o nome do prprazo 
de validade _àu apenas a data final de validade, peso líquido, número ddosane 
unidades e demais informaçõã exigidas pela legislação em vigor. As 
embalagens plásticas ,serão acondicionadas em volumes (caixa, pacote ou 
estojo), com até 20. (vinte) embalagens, resistentes ao armazenamento e 
dotado de características próprias à preservação do material, onde deverá 

- constar a indicação quantitativa referente ao número de embalagens e  
demais informações exigidas pela legislação em vigor. Deverá o proetattf"e*.c()  
manter suas características inalteradas quando abrigado em local se&g,r," 
por um período mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 	‘. 

Vi EMBRO 

FARDO 

Per 

° I  ,\ 

- 

i 
ill% 

ira Santo 
P C9PF  ." 	. 

60 
4, 

g 	1 	s)  
s‘" 	 . 

69  Sabão em barra de glicerina, 200g, na cor azul. Embalado em sace-1--- 
	 plástico, EB 56/54 da ABNT, contendo 05 unidades, caixa c/50X200 g - CADCA 15 

70  
	I 

Limpa alumínio de uso doméstico. Aromas diversos. Frasco plástico de 500 
ml, caixa c/24X500 ml CAIXA 

. 
23 ..-- 

77  Óleo de peroba, de alta qualidade, em embalagens plásticas de 200m1 UNO 30 
72  Porta sabonete, fabricante em plástico, com tampa, tamanho único, ideal 
	para sabões e sabonetes de 90g. 	 . 

UNO 20 
73  LIMPADOR CONCENTRADO, em gel, desinfetante de uso gerai. com  alto 

poder bactericida, na essência pinho, composição: digluconato de 
Clorexidina, tensoativo não jônico, espessante, neutralizante, conservante, 
fragrância, corante e veículo, princípio ativo: digluconato de clorexidina - 
0,06%, embalagem de 5 lts. Apresentar notificação na ANVISA/MS e 
identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da 

	entrega. 	' 	 .. 

HARMON Logi 
Gabriel S. 

, 

UNO 

it SIMÕES,  F l 
rbosa Arauji. 

polo 

100 

.1 
74 	' SAPONÁCEO. Em pá, acondicionado em embalagem plástica de 300g, 

composição: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, agente 
abrasivo, 	agente de branqueamento e fragrância, princípio ativo: 
didoroisocianurato de sódio, aplicação de limpeza de pisos, paredes e 
louças. 	Apresentar notificação 	na ANVISA/MS e identificação 	do 

	fabricante. Validade: mínimo de 12meses a partir da entrega. 

UNO 10 

- 
- 

75  CERA LÍQUIDA, incolor, de primeira linha, para aplicação em pisos 
sintéticos em geral, composição: resinas acrílicos, tensoativo, plastificante, 68 

elES FILHO 
spo 
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EÁr Ce‘eg  

,,. 	 
corante e água, acondicionada em embalagem plástica de 05 litros. 
Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. 

78  FLANELA, 100% algodão, cor amarela, medidas mínimas 38/58 cm, 
acondicionadas em embalagens plásticas contendo 12 unidades, com 
costura reforçada nas bordas e vértices arredondados. Tecido com boa 
absorção, espessura e resistência adequadas ao uso que se destinam. 

	 Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. 

UM 

_ 
708 

77  Chaleira de alumínio, tamanho grande. UND 10 
78  Chaleira de alumínio, tamanho médio. UNO 10 
79  Cuscuzeiro em alumínio, tamanho médio UNO 10 
88  Colher de chá, aço inox, em formato simétrico e bordas arredondadas. UND  
81  Garrafa térmica com alça, capacidade 1,8 litro em material plástico 

resistente e ampola de vidro substituível, bomba-serve-a-jato gato forte) e 
sistema anti-pingos, cores lisas (sem estampas) tempo de conservação 
térmico aproximadamente de 6 horas, testadas conforme NBR 13282 da 
ABNT, acondicionadas em caixa de papelão resistente que suporte 

	 empilhamento. 	- 	 ,osane 

UNO 

diã 
O 

MEndism.PDA 

UNO 

Pe,eira.  

11 

'IN 
. 

Sant 
COVEL 

34 

_ 

82  Kit esfregão  de c-hão 	acompanhado com balde, cabo em madeira revestido 
por plástico protetor 'cabeça em fios grossos de algodão, acompanhado 

	 com suporte ao balde para retirada do excesso de humidade 
83  Lixeira, sem tampa, capacidadp. para 20 litros, em polietileno de alta 
	 densidade, formato cilíndrico UNO , 60 

84  MOP PÓ, em algodão, ponta dobrada, Dimensões: 60x 16cm com cabo UND 60 
85  MOP PÓ, em algodão, ponta dobrada, Dimensões: 60x 16cm com cabo UND 60 
86  MOP ÚMIDO, algodão, ponta cortada c/ 390gr com cabo. UNO 90 

87  MOP SECO, algodão, ponta cortada c/ 390gr com cabo. UND 90 
88  CERA IMPERMEABILIZANTE, ince).-  lor, para tratamento de pisos, de primeira 

linha, deve apresentar bom rendimento, acondicionada em embalagem 
plástica de 05 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação 

	 do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega. 

UND 

. 

10 

89  Cesto de lixo em plástico, formato cilíndrico sem tampa, cor preta, com 
capacidade para Para 12 litros de boa qualidade. UNO 

- 

Atestamos ainda para todos os fins e efeitos legais que a empresa cumpriu todas as 
exigências constantes do Contrato N°. 093/2018 de 09 de Março de 2018 ate a presente 
data, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente dqkakoviifWA 

tGoN- rivow 	,ots  o eAk _ 

SANDRO ROBERTO MARTINS4IN1.RA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CMAARMA 41)Al.DES1BESfil.%) 
Gabrie ; tçiaor oosa AraUlo Ipirá - BA, 02 de Outubro de 2018. 
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DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 001/2020 

Prezados Senhores, 

cimnaMUN1CIPRLDESIMO F11110 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

A empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS —ME, inscrita no CNN sob n.° 29.35.799/0001-28, estabelecida na RUA DUARTE DA COSTA, n° 5A, bairro 
BONFIM, CEP 40.415.255, cidade de SALVADOR-BA, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 001/2020, declara, sob as 
penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso. XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666/93, 
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
(x) nem menor de 16 anos. 
(x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Salvador, 30 de Janeiro de 220. 

	  (sze  
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS — ME 

CNPJ 29.350.799/0001-28 
WILTON STARTARI DE OLIVEIRA 

CPF. 295.365.705-30 
RG. 01272388-67 

 

(03 
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNN: 29.350.799/0001-28 

RUA DUARTE DA COSTA, 5, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656 

 



Salvador, 30 de Janeiro de 202 (.i  

kJ  CC.( 

DANT DADES 

À 
	 DECLARAÇÃO — ART. 9" DA LEI N° 8.666/93 

Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 001/2020. 

Prezados Senhores, 

A empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS —ME, inscrita no CNPJ sob n.° 29.350.799/0001-28, estabelecida na RUA DUARTE DA COSTA, n° 5A, bairro 
BONFIM, CEP 40.415-255, cidade de SALVADOR-BA, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatério Pregão Presencial n° 001/2020, declara para os 
devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Simões Filho, que não possuímos servidor público em nosso 
quadro, conforme determina o art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

I 
CÂMARAMUNICPAID 5 ME DO 

lana F. de Sousa Bispo 
Apoio 

RERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS — ME 
CNPJ 29.350.799/0001-28 

WILTON STARTARI DE OLIVEIRA 
CPF. 295.365.705-30 

RG. 01272388-67 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, 5,  PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656 



À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 001/2020 

Prezados Senhores: 

ESF11.110 
CÂMAR011 

lana F. de Sosa Bispo 
Apoto 

OANTPCSOADES 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS — ME, inscrita no CNPJ sob n.° 29.350.799/0001-28, estabelecida na RUA DUARTE DA COSTA, n° 5A, bairro 
BONFIM, CEP 40.415-255, cidade de SALVADOR-BA, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 001/2020; junto à Câmara 
Municipal de Simões Filho, para a o fornecimento dos materiais objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei: 

Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação; 
Que não foi declarada inicie:énea para licitar ou contratar com a Administração Pública a nível Federal, Estadual e Municipal; 

Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

e,  
Z o 
n'l 

cr 
--• G 	CO 41)  eis 

Salvador, 30 de Janeiro de

w&b 
	. 

fiTIJ 	

k 	Ittrb )  
HERICO SAMUEL C

l 
RVALHO DANTAS — ME 

ME 	 CNPJ 29.350.799/0001-28 -, 
ne, 	 WILTON STARTARI DE OLIVEIRA 

CPF. 295.365.705-30 
RG. 01272388-67 
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-4;) 
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- HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, 5, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656 
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lana F. de Sousa Bispo 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MONICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ATA 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020, para o 
fornecimento de materiais de limpeza para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme processo 
Administrativo no 257/2019. Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 09h:30min, 
reuniram-se o Sr. Pregoeiro e Equipe, nomeados pela Portaria no 002/2020, para recebimento e 
abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, 
conforme Edital do Pregão Presencial acima mencionado. O Sr. Pregoeiro deu início à sessão 
solicitando dos licitantes os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇÃO DE 
PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO e a DECLARAÇÃO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESAI  DE PEQUENO PORTE. Recolhida a documentação, o Sr. Pregoeiro 
informou que não será permitida a participação de licitantes retardatários, conforme item 4.8, do 
Edital. Compareceram a esta sessão as seguintes empresas: HERICO SAMUEL CARVALHO 
DANTAS/ME representada pelo Sr. Wilton Startari de Oliveira e LUCIANO F COSTA/EPP 
representada pelo titular Sr. Luciano Freitas Costa. Analisadas pela Comissão foram consideradas 
regulares, na forma do Edital, as representações das licitantes. Encerrando-se a etapa de 
credenciamento, foi franqueada a palavra e não houve manifestação dos participantes a respeito 
do credenciamento. Posteriormente, foram solicitados os envelopes com as Propostas de Preços, e 
os Documentos de Habilitação. Em seguida, foram abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS 
DE PREÇOS e foram registrados os seguintes valores iniciais: HERICO SAMUEL CARVALHO 
DANTAS/ME com o valor global de R$ 58.646,45 (cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta e 
seis reais e quarenta e cinco, centavos) e LUCIANO F COSTA/EPP com o valor global de R$ 
58.742,90 (cinquenta e oito , mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa ,centàvos). 
Prosseguindo, foram classificadas para a etapa de lances verbais as seguintes empresas: HERICO 
SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME e LUCIANO F COSTA/EPP. Foi iniciada a etapa de lances e todos 
foram registrados, conforme histórico em anexo. Finalizada essa etapa registrou-se, também, que 
a empresa HERICO SAMUEL ICARVALHO DANTAS/ME, ofertou o último lance no valor de R$ 
57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), ficando como a primeira colocada. A empresa 
LUCIANO F COSTA/EPP, ofertou o último lance no valor de R$ 58.100,00 (cinquenta e oito mil e 

, cem reais), ficando como a segunda colocada. Logo após foi aberto o envelope contendo a 
, Documentação de Habilitação: da empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME, primeira 
colocada, para ser submetida à análise e assinaturas dos participantes e da Comissão. Franqueada 
a palavra, não houve manifestação dos licitantes sobre a documentação de habilitação 
apresentada. O Sr. Pregoeiro declarou habilitada a empresa HERICO SAMUEL CARVALHO 
DANTAS/ME, para este cedam' e e aceitou a sua Proposta de Preços considei:ando a mesma 
vencedora, ao tempo em que adjudicou a planilha de preços apresentada. Em seguida, .o Sr. 
Pregoeiro perguntou aos participantes, se eles usariam o direito de recurso, para este certame. irÁ 
mesmos disseram que não. Fica a empresa vencedora ciente que a Proposta de Preços readequada 
ao novo valor ofertado deverá ser entregue no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a partir dessa 

Apoio 	
CP,051,01 
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a LUCIANO , C A/EPP 

ESTADO DAIIESAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

data, conforme item 10.3, do Edital. Sendo assim, o Sr. Pregoeiro informou que os autos seguirão 
, para análise e homologação da autoridade superior. Os envelopes no 02, com documentação de 
habilitação da empresa LUCIANJO F COSTA/EPP foi devolvido ao seu representante. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe e as Licitantes 
presentes. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

Comissão: 

Equipe: 

2. Gabriel ilva Barbosa,Araujo 

a de Sousa Bispo 
/ 

Of 	 r 
4. Jos,  e Pereira Santo 

Licitantes: 

km(  alikt / 
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME 

CNPJ no 29.350.799/0001-28 

CNPJ no 05.092.265/0001-80 
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CÂMARAMUNICIPAIDE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

diMARAMNICI 	IMÕESFILHO Elder C losti o de Paula 
Gabriel S. Bar osa Araújo 

Apoio 
Josa Perora SantoMEMBRO DA COPEL 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, 5a, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656 

~rt DANTAS VARIEDADES 

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data de Abertura: 30 de janeiro de 2020 
Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial n° 001/2020 

Fornecimento de materiais para limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme descrição abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APR MARCA QUANT. 
VALOR 

-UNIT-. 
VALOR 

 
TOTAL 	- 

1. 

Água Sanitária - Base hipoclorito de sódio. Embalagem de 1000 ml com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 meses contados da data de entrega e 
registro no Ministério da Saúde. 

LT LISA 144  R$ 2,80 R$ 403,20 

2 

Álcool 	Etílico 	Líquido 96°C. 	Embalagem de 	1000 ml com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID FLAMAGEL 144 R$ 12,00 R$ 1.728,00 

3 

Aromatizante ambiental Embalagem de 5 litros com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não 
inferior a 6 meses contados da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID CLORO 50  R$ 65,00 R$ 3.250,00 

4 

Balde plástico, 	tipo doméstico, 	capacidade 20 	litros, 	polietileno de alta 
densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, com alça 
de metal com reforço no seu encaixe. As seguintes informações deverão ser 
impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome ou 
CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade. 

UNID ARQPLAST 20 R$ 19,05 R$ 381,00 

5 

Purificador-Spray. Embalagem de 360 ml com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não 
inferior a 6 meses contados da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde_ 	 10A 	' 	-A 

UNID ULTRA FRESH 190  R$ 13,50 R$ 2.565,00 
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6 
-Desinfetante líquido: Embalagem de 5 litros com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não 
inferior a 6 meses contados da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID UP 

. 	..... 

100  

- - Apoio 
R$ 19,50 

. 
R$ 1.950,00 

7 

Detergente liquido, concentrado, biodegradável, neutro. Embalagem de 500 
ml com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não inferior a 6 meses contados da data de 
entrega e registro no Ministério da Saúde. 

UNID LISA 60 R$ 2,50 R$ 150,00 

8 
Esponja sintética dupla face para uso doméstico. Tamanho 102x80x2Omm, 
embalagem plástica individual contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade 

UNID 
. 

BRILHUS 60 R$ 1,40 R$ 84,00 

9 

Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas overloqueadas em linhas 
de algodão. Dimensões de 40 x 60 cm, com variação de ate - 5 cm. Cor: 
Branca. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, no 
rotulo e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, endereço, 
marca do produto, dimensões e composição. 

UNID ROMA TEXTIL 100 R$ 4,15 R$ 415,00 

10 
Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no Ministério da Saúde 

UNID UP 80 R$ 6,00 R$ 480,00 

11 

Limpador multiuso. Embalagem de 500 ml com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não 
inferior a 6 meses contados da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID UP 144  R$ 5,20 R$ 748,80 

12 

Luva de borracha em látex natural na cor amarela altamente resistente, 
palma antiderrapante, focado internamente em algodão, comprimento total 
não inferior a 30cm, nos tamanhos P/M/G. Embalagem lacrada contendo 1 
(um) par de luvas com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante 

UNID VOLK 90 R$ 7,50 R$ 675,00 

13 
Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox e pelo menos 2 esfregões 
apropriados. Tamanho do balde: 46 x 27 x 23 cm; Capacidade líquida 
aproximada 	do 	balde: 	6,5 	Litros; 	Material 	dos 	esfregões: 	Microfibra 
absorvente 

UND-  - - NOBRE 05  R$ 110,50 R$ 552,50 

14 
Neutralizador de odores acondicionado em embalagem de 1L com dados de 
identificação do produto; marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da data de entrega e regffitro np 

... 
UNID RENKO 

. 
20 R$ 45,00 

, NRA A- 
R$ 900,00 

Josane Pliralfantos 
HERICO SAMUEL em I' RecUtAkTAS CNPJ: 

RUA DUARTE DA COSTA, 5,  PRAÇA .15 DE AGOSTO, BONFIM 

CAMARA 
Gabriel S. Barb sa Araújo 

Apoio 
29.350.799/0001-28 
CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656 , 
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Ministério da Saúde . .Apoto.. . 

15 

Pá coletora de lixo em plástico resistente a batidas, tipo caixa. Com  altura 
que proporcione ergonomia para o operador e uma manopla de borracha 
para amenizar o uso prolongado. Dimensões aproximadas: Comprimento: 
29cm/Largura: 29cm/Altura: 14cm/Cabo: 70cm 

UNID BETTANIN 04 R$ 82,00 R$ 328,00 

16 
Pano de chão em algodão lavado, tipo saco 100% algodão, para limpeza, na 
cor branca, dimensões: aproximadamente 65x40cm. UNID LIMPO 240 R$ 7,33 R$ 1.759,20 

17 
Pano Multiuso de dimensões aproximadas de 58cm X 33cm acondicionado 
em pacotes de 5 unidades cada. A embalagem deverá estar lacrada e com 

- dados-de identificação do produto e-marca do fabricante. 
PCT 

_ 	. 	. 
NOBRE 

. 	_ 	-._ 	. 
120 

- 	-- -- 

R$ 9,00 R$ 1.080,00 

18 
Papel Higiênico folha simples, 100% em fibra de celulose virgem, branco, não 
reciclado. Tamanho: 10cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades. FD C/8UN STILO 120 R$ 55,00 R$ 6.600,00 

19 
Papel Toalha Interfolhadas, 100% em fibra de celulose virgem, branco, não 
reciclado, com 02 dobras. Tamanho aproximado: 20X21cm. Caixa com 2400 
folhas 

CX C/2400UN STILO 80 R$ 58,00 R$ 4.640,00 

20 
Gel adesivo sanitário bactericida com aplicador incluído e de aromas 
variados. A embalagem deverá conter 6 discos de gel UNID PATO 60 

R$ 14,00 R$ 840,00 

21 

Sabão 	em 	Pó 	biodegradável. 	Embalagem 	de 	500g 	com 	dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID ESPUMIL 40 R$ 5,40 R$ 216,00 

22 • 

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph entre 7,0 a 7,5, perfumado. 
Embalagem: bombona com 5 litros, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou 
notificação na Anvisa/ MS. 

UNID NOBRE 40 R$ 47,00 R$ 1.880,00 

23 

.--- 

Silicone líquido 1 	Litro, abrilhantador de superfície que reativa a cor de 
couros, plásticos, curvim, madeira, fórmica e metais, evitando aderência do 
pó e umidade: - •As seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 	quantidade, 
composição, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e . 
segurança dos consumidores e seguir as normas vintes , 

UNID BLUE START 05 R$ 60,00 

. 

._, 	,. 

R$ 300,00 

MÁRÁMUMCIP 

MEMBRO DA_ C_OPP, 

IMOESHIHO 

HERICO SAMUEt'CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-G2a8briét514roio"3  Ara*  

Josane reira'  Santo- 

RQA DUARTE DA COSTA, 58, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 996214656 
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24 

Saco - plástico para • -lixo; para acondicionamento de resíduos em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1cm, 
altura mínima de 105 cm, capacidade nominal para 100 litros, suportando 20 
quilos, na cor cinza. Embalagem: pacote com 100 unidades. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço, quantidade, composição, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores e seguir as 
normas vigentes. 

- 

PCT PLASTVENEZA 150 R$ 55,00 R$ 8.250,00 

25 

Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/- 1cm, 
altura mínima de 80 cm, capacidade nominal para40 litros, Suportando 10 
quilos, na cor cinza. Embalagem: pacote com 100 unidades. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço, quantidade, composição, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores e seguir as 
normas vigentes. Atender a(s) Normas (s) da ABNT, selo de identificação da 
conformidade e numero do registro junto ao Inmetro. 

PCT PLASTVENEZA 

LH  O CÂMRAMUNICIP A S 
C 	el S.Barbosa abri

Apoio 

150 

E SIMÕE 	Fl 
Araújo 

R$ 20,00 R$ 3.000,00 

26 

Tela para Mictório Odorizante confeccionada em PVC injetado, projetada 
para possibilitar o perfeito encaixe na base do mictório. Deverá possuir 
sistema de furos com antirespingo para evitar a deposição de detritos no 
encanamento evitando entupimentos indesejáveis. Os produtos devem estar 
embalados, individualmente, em luvas plásticas e em caixas com 12 unidades 
cada. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente 	na 	embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 	acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 	quantidade, 
composição, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e 
segurança dos consumidores e seguir as normas vigentes 

CX C/12UND BRALIMPIA 4 R$ 60,80 R$ 243,20 

27 
Dispensador inox -manual de papel higiênico em rolo, com capacidade mínima 
para 300 metros de papel. A embalagem deverá acompanhar 2 parafusos, 2 
buchas para fixação e 1 suporte de fixação. 

UND GLOBO 2 R$ 205,00 R$ 410,00 

- 
28 

Rodo para piso, com 02 . (duas) borrachas, com base em madeira - de 
comprimento 30 cm, cabo ,em madeira com comprimento de 1200 mm, 
podendo ter variação dimensional dO, +/- 5 _,%. As borrachas deverão 

.. 	. 
UNID MALTA 5 

-, 
R$ 14,00 - R$ 7Q00 

O Cok 	atos en,..... 
HE1141CMSAMUEL CARVALHO DANTAS CNN: 29.350.799/0001-28 

RUA DUARTE DA COSTA, 5,  PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656 



CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sosa Bispo Apoto 

DANTAS VARIEDADES 

--ultrapassara- base -em no mínimo 10 mm. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rótulo 
pelo fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço e composição. 

. . .... 	. 	..., 

29 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com base em madeira de 
comprimento 40 cm, cabo em madeira com comprimento de 1200 mm, 
podendo ter variação dimensional de +/ - 5 %. As borrachas deverão 
ultrapassar a base em no mínimo 10 mm. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rótulo 
pelo fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço e composição. 

UNID MALTA 5 R$ 15,00 R. 75,00 

30 

Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular em madeira largura 220 
mm, com 28 furos, cabo em madeira de comprimento 1100 mm, com 
variação dimensional de +/ - 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rótulo 
pelo fabricante e colada diretamente no produto: Nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço e composição. Registro obrigatório no IBAMA 
para produtos enquadrados de uso preservativo de madeira, conforme 
Instrução(ões) Normativa(s) e Norma(s) vigente(s). 

UNID MALTA 

CSMARAMUNICI 

10 

AI DESIMÉ 

R$ 11,00 

FILHO 

R$ 110,00 

31 

Vassoura de cerdas em nylon, base retangular em madeira de largura 250 
mm, cabo em madeira comprimento 1100 mm, com variação dimensional de 
+/ - 5%, com ponteira plástica rosqueável. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rótulo 
pelo fabricante e colada diretamente no produto: Nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço e composição. Registro obrigatório no IBAMA 
para produtos enquadrados de uso preservativo de madeira, conforme 
Instrução(ões) Normativa(s) e Norma(s) vigente(s). 

UNID MALTA 

Gabriel S. Barbosa Aratjo 
Apoio 

5 R$ 16,00 R$ 80,00 

32 

Vassoura de cerdas em pelo, base retangular de largura 300 mm, cabo em 
madeira com comprimento de 1100 mm, com variação dimensional de +/ - 
5%, com ponteira -plástica rosqueável. As seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rótulo 
pelo fabricante e colada diretamente no produto: Nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço e composição 

UNID " 	MALTA 04 R$-  26,80 R$ 107,20 

33. Garrafa de,  álcool em gel de: 1 litro., para refil. As seguintes informações 
deverão ser impressas pelo fabricantealiretaTente no produto ou impressas 

. 
UND FLAMAGEL 100 R$ 17,50 ' R$ 1.750,00 

Josane  
Mus 	anto; 
- 	'144rderep SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 

RUA DUARTE DA COSTA, 5a, PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656 

ta 
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DANTAS VARIEDADES 

no -rótulo-  pelo fabricante e -colada diretamente -no produto: Nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereço e composição. 

- - 	_ -- 	-- 

34 
Dispenser álcool em gel branco com reservatório e com acionamento por 
meio da tecla "aperte". Capacidade: 400 ml; Dimensões aproximadas (Altura 
x largura x profundidade): 21 x 9 x 9 cm. 

UND NOBRE 6 R$ 46,20 R$ 277,20 

35 
Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 100% em fibra de celulose virgem, 
branco, não reciclado, com 02 dobras. Fardo com 6 unidades. - 

FD MAXX 100 R$ 103,00 R$ 10.300,00 

36 
Refil para mop líquido com 85% de algodão e 15% de poliéster em sua 
composição. Possuir alto poder de absorção e resistência. Sem cabo. UND NOBRE 15 R$ 16,00 R$ 240,00 

37 - 
Cabo de alumínio reforçado de ia  qualidade que encaixa em todos os Mops 

- 	- profissionais. comprimento de 1,40m.-- 	-` - 	- - - 	- - - UNI)._ 	_ NOBRE _ 	10 R$ 30,02 _ R$ 300,20 

38 
MOP pó de 40 cm com cabo de alumínio incluído. Feito de material de 
qualidade 

UND NOBRE 2 R$ 58,15 R$ 116,30 

39 
MOP pó de 60 cm com cabo de alumínio incluído. Feito de material de 
qualidade 

UND NOBRE 1 R$ 79,75 R$ 79,75 

40 
Placa de sinalização (piso molhado). Largura: 30 cm - Altura: 66 cm - Cor: 
Amarelo. Em material de alta resistência que represente ATENÇÃO UND NOBRE 3 R$ 55,15 R$ 165,45 

VALOR TOTAL R$ 57.500,00 
Valor total estimado de R$ 57.500,00 ( CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Condições de pagamento: Conforme fornecimento. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital. 

1, 	• e ) 
CAMARA MUNI PAI. DE SIMÕES FILHO 
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Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 48 horas, após solicitação da 
Administração. 
Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem acondicionados ou onde 

couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e 
registros nos órgãos competentes varian4 em cad. caso. 

Josa 4 4S4 .
tos 
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HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29.350.799/0001-28 
'RUA DUARTE DA COSTA, 5,  PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656'; 



regra Santos 
O DA COPEL 

Elder Ceies ino de Paul 

C>ANT~DAOES 

-- • - Nota 3: Os produtos-entregues -deverão ser-de-primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na qualidade ou no desempenho do-(s) produto (s) 
recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE convocar a presença do representante da 
CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 

Declaramos que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a prestação dos serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta 
licitação, exceto aquelas expressamente estabelecidas neste ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, inclusive, as despesas com os 
profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, 
parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo 
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente 

Salvador, 30 de Janeiro de 2020. 

Í 	 . 	1 ça  
HERICO SAMUEL CARVA HO DANTAS - ME 

CNPJ 29.350.799/0001-28 
WILTON STARTARI DE OLIVEIRA 

CPF. 295.365.705-30 
RG. 01272388-67 CÂMARA MUNICIPAL DESINÓES FILHO 

lana F, de Sousa Bispo 
Apoio 

CÁMARAMUNICIP 	IMÕESFILHO 
Gabriel S. Ba (Dosa Araújo 

Apoio 

, HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS CNPJ: 29350.799/0001-28 
RUA DUARTE DA COSTA, P., PRAÇA 15 DE AGOSTO, BONFIM CEP: 40.415-255 TEL (71) 99621-3656 
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PORTARIA N° 025/2020 

NOMEIA PREGOEIROS E MEMBROS DA 
EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 'FILHO, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal, 

RESOLVE: 

Art, 1°. Designar os servidores abaixo como Pregoeiros e Membros da Equipe de 
Apoio, de acordo com a' Lei Federal n° 10.520/2002 e subsidiariamente com a Lei 
Federal n° 8.666/1993 e suas 'alterações, para processar e julgar as licitações na 
modalidade Pregão Presencial no âmbito do Poder Legislativo: 

PREGOEIROS 

Elder Celestino de Paula, matricula n° 980.1792 

Gabriel Silva Barbosa Araújo, matricula n°198.197 

EQUIPE DE APOIO 

Gabriel Silva Barbosa Araújo, matricula n° 198.197 

Josane Pereira Santos, matricula n° 190.189 

lana Feitosa de Sousa Bispo, matricula n°201.200 

Emanuel Ferreira Miranda, matricula n° 1422 

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a 07 de janeiro de 2020 e 'tem validade até 31 de dezembro de 2020. 

Art. 3° Esta Portaria revoga a Portaria n° 002/2020. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Simões Filho/Bahia, em 
janeiro de 2020. 

Orlando Carvalho de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho 

Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bahia- CEP.: 43.700-00 
Telefone: 171) 2108-7200 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 

CiMARAM 
Gabri ;NIP: 

PAI.DESIMÕESFILHO 
rbosa Araújo 

Apoio 
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CAMMAKUNICIPALDE SI1413ES FILHO 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RELATÓRIO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 257/2019 

OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

PUBLICAÇÃO: O Pregoeiro fixou a data de abertura do certame para o dia 30/01/2020, às 
09h:30rnin. O Aviso de Licitação foi publicado no Mural da Câmara Municipal de Simões Filho, 
no, Diário Oficial do Órgão e jornal de grande circulação (Correio da Bahia), juntamente com o 
Edital do instrumento convocatório, nos dias 16 e 17/01/2020. 

DO CERTAME: 

3.1) Participantes: 
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME 
LUCIANO F COSTA/EPP 

3.2) Credenciadas: 
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME 
LUCIANO F COSTA/EPP 

3.3) Dós Recursos referentes a Fase de Credenciamento: 
Não houve. 

3.4) Classificação para etapa de lances: 
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME com o valor de R$ 58.646,45 (cinquenta e oito mil 
seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) 

LUCIANO F COSTA/EPP com o valor de R$ 58.742,90 (cinquenta e oito mil setecentos e 
quarenta e dois reais e noventa centavos) 

3.5) Dos Recursos referentes à Fase de Habilitação: 
Não houve. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

3.6) Do Vencedor: 
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME, com o valor de 57.500,00 (cinquenta e sete mil 
e,quinhentos reais) 

3.7) Dos itens (lotes) mal-sucedidos no certame 
, Não houve. 

1 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

4. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Valor estimado pelo Edital: R$ 58.754,61 (cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro 
reais e sessenta um centavos). 

' Valor a contratar: R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais) 

Economia real no certame: R$ 1.254,61 (hum mil duzentos e cinquenta e quatro reais e 
sessenta e um centavos) 

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Câmara de Simões Filho, usando de suas atribuições 
legaisie considerando concluídos os trabalhos de abertura, julgamento e classificação das 
propostas relativas ao presente certame e tendo por base o resultado classificatório antes 
apresentado, decidiu por ADJUDICAR o objeto da presente licitação à licitante classificada em 
primeiro lugar a empresa: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME. Publique-se, na 
forma da Lei, o resultado do presente certame. Dê ciência aos interessados e licitantes. 
Transcorrido o prazo de recursos o processo será encaminhado à autoridade superior, para 
homologação após emissão de Parecer Conclusivo da Procuradoria. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

Simões Filho, 03 de fevereiro de 2020. 

Lana Feitosa de Sousa Bispo 

44 ti IN 
Jos g e Pereira Santos 

2 
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°  001/2020 
:TIPO: MENOR PREÇO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. 

A Câmara Municipal de Simões Filho/Ba, através do Pregoeiro Oficial Sr. Elder Celestino de Paula, 
nomeado pela Portaria no 025/2020, torna público para os interessados o resultado da licitação na 
modalidade Pregão Presencial no 001/2020, cujo objeto é o fornecimento de materiais de limpeza, para 
atender a Câmara Municipal de Simões Filho. Sagrou-se vencedora a empresa: HERICO SAMUEL 
CARVALHO DANTAS/ME; CNP.) no,29.350.799/0001-28. Valor Global de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete 
Mil e quinhentos reais). Simões Filho, 03 de fevereiro de 2020. Elder Celestino de Paula — Pregoeiro. 

I 

14 1,1 ' 
Josanef. 'ereira SaRtOS 

MEMBRO DA COREI 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, 04 de fevereiro de 2020. 

, Processo Administrativo: no 257/2019 
I Origem: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
Destino: Procuradoria Jurídica 
Assunto: Emissão de Parecer conclusivo referente ao Pregão Presencial no 001/2020. 

Encaminhamos o Processo Administrativo, sob o no 257/2019, referente ao Pregão 'Presencial n° 
001/2020, para que essa Procuradoria emita parecer conclusivo, em conformidade com a Lei 
federal de Licitações e Contratos. 

Menciqsamente, 

e$50" 
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Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 —Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



Jose Pereira Santo 
MEMBRO DA COPE! 

    

   

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

   

PARECER JURÍDICO N° 015/2020 

Processo Administrativo N° 257/2019 
Da.: Procuradoria Jurídica 

Para: Comissão Permanente de Licitações Elder Ceies o de Paula 

ciRoat 	AIDESIgES,f.11.110 
Gabriel . Ba005a Arau3o 

Apoio 
Submete-se a apreciação o presente Processo Licitatório na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL com regime de execução de Empreitada menor Preço Global, para 

contratação de empresas especializada para o fornecimento de material de limpeza 

para a Câmara Municipal de Simões Filho, através de Pregão Presencial. Conforme 

especificações do Termo de Referência — Anexo I do Edital do PREGÃO 

PRESENCIAL N° 001/2020, atendendo ao disposto na Lei n° 10.520/2002. 

Comparecendo 02 (duas), empresas que apresentaram Propostas de Preços, 

Documentos de Habilitação: HÉRICO SAMUEL DANTAS — ME, inscrita no C.N.P.J. n° 

29.350.799/0001-28 e LUCIANO F. COSTA / EPP, , inscrita no C.N.P.J. 
05.092.265/0001-80. 

assim a primeira colocada, ficando a empresa LUCIANO F. COSTA / EPP, inscrita no 

C.N.P.J. 05.092.265/0001-80, na condição de_segunda colocada. 

Após, deu-se a abertura do envelope para a habilitação da vencedora e 

verificou-se que toda documentação apresentada estava em conformidade com as 

exigências editalícias. Não houve manifestação dos licitantes, quanto às 

documentações apresentadas, sendo, portanto, pelo Sr. Pregoeiro, declarada, a 

empresa HÉRICO SAMUEL DANTAS — ME, inscrita no C.N.P.J. n° 29.350.799/00015 
c0"zN° 

t r\_ 

R.0 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 001/2020. 

CÁMARÂMPICINDESIMÓESFER 
IanáF, deSUOBIkpu 

Apoiu 

Oder Celestino de Paula 
Preo r o 

- Dando prosseguimento às etapas do Processo Licitatório, foram abertos os 

envelopes da duas empresas credenciadas. Na fase da oferta de lances, constatou-se 

que a empresa HÉRICO SAMUEL DANTAS — ME, inscrita no C.N.P.J. n° 
29.350.799/0001-28 ofertou ab—rhenor preço global para o- presente certame, sendo 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simaes Filho — Bahia 
Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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Simões Filho - BA, 04 de fevereiro de 2020. 

ESTADO DA BAHIA 	 tr 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA  
PROCURADORIA JURÍDICA 

o 	o 
28, vencedora do Certame Licitatório. A empresa LUCIANO F. COSTA / EPP, inscrita 

no C.N.P.J. 05.092.265/0001-80 abriu mão do direito de recurso, tornando assim 
"perfeito" o procedimento licitatório. 

Analisando os autos do referido processo licitatório, verifica-se que todas as 
exigências foram cumpridas. 

Houve a divulgação de edital e número regular de licitante. 

As empresas habilitadas cumpriram os requisitos do edital e a proposta 
vencedora foi a de menor preço. 

Verificando que todos os atos realizados observaram todas as recomendações 
da Lei 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 

Pelo exposto, opinamos pela homologação do processo licitatório, com a devida 
assinatura dos Contratos e suas posteriores execuções. 

É o Parecer. 

Oder Celesti lo e P 
P 

ROBENIIRSONn EssASS% LORDÉLO 
Procurador Adjunto (OAB 33.831) 

PROCURADORWURbedb ADJUNTO 
OAB/BA 33831 

J-gr,u 
-,011t1ICIPM.DES1gESFIltiO  

lana F. de Sousa Bispo 
Apoio 

Praça da Bíblia, 	— Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, 04 de fevereiro de 2020. 

Processo Administrativo: no 257/2019 
Origem: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
Destino: Controladoria interna , 	, 
Aitunto: Análise do Processo Administrativo. 

Encaminhamos o Processo Administrativo, sob o no 257/2019, referente ao Pregão Presencial no 

001/2020, à controladoria, para apreciação e emissão de relatório de controle interno, em 

conformidade com a Lei Federal de Licitações e Contratos. 

Atenciosamente, 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CONTROLADORIA INTERNA 

PARECER N° 003/2020 — Cl/CMSF 
Processo Administrativo: 257/2019 / Processo Licitatório n° 001 /2020 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N°001/2020 
Tipo: Menor Preço Global 
Requerente: Setor de Licitações e Compras 
Assunto: Solicitação de Parecer 

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
Simões Filho. 

I. 	DO PROCEDIMENTO 

Ocorre que chegou a esta Coordenadoria de Controle Interno, para manifestação, processo 
Licitatório na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL", do tipo Menor Preço Global, objetivando 
a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

Considerando a Constituição Federal de 1988, que eu seu art. 74, estabelece as finalidades 
do sistema de controle interno, assim como o art. 11 da Resolução N° 1120/2005/TCM/BA, e com 
fulcro na Lei Complementar N° 101 /2000 Art.59, atribuindo ao Controle interno, dentre outras 
competências, realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas 
administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativos às atividades administrativas, 
com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução 
orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência 
e eficácia e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao 
exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão. 

Tendo em vista que a contratação sub examine, implica em realização de despesa, resta 
demonstrada a competência da Controladoria, análise e manifestação. 

II. 	DA MODALIDADE ADOTADA 

A matéria é analisada conforme os preceitos da Lei n°10.520/02 que dispõe sobre modalidade 
de licitação denominada Pregão, bem como a Lei n° 8.666/93, cuja aplicação é subsidiária nesta 
modalidade de licitação. O Pregão Presencial é a modalidade de licitação em que a disputa pelo 
fornecimento de bens ou pela prestação de serviços comuns é feito por meio de proposta escrita, 
permitindo que os licitantes participem com lances verbais para obtenção do menor preço em sessão 
pública. 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CONTROLADORIA INTERNA 

Com previsão na Lei n° 10.520/2002 esta modalidade de licitação é destinada à aquisição 
de bens e serviços comuns e possui como principal característica a agilidade nos processos 
licitatórios, minimizando custos para a Administração Pública. 

III. DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Consta nos autos: 

Solicitação de Compras, com todos os campos preenchidos e justificativa de 
necessidade da contratação devidamente autorizada pelos responsáveis; 
Mapa comparativo da Pesquisa de Preços, fls n° 41 a n° 42; 

c) Autorização emitida pelo ordenador de despesa para realização da licitação anexada 
no processo, em conformidade ao que instrui o art. 38, caput, Lei no 8.666/1 993, fl n° 97; 

Despacho solicitando a Coordenação Contábil e Financeira que apresente recurso 
orçamentário, fl n° 44; 
Despacho da Coordenação Contábil e Financeira 	atestando 	a adequação orçamentária; 

f) 	Portaria n° 002/2020 de Designação do Pregoeiro e da equipe de apoio, como exige o 
art. 38, inc. III da Lei n°8.666/93, art. 3°, IV, Lei n° 10.520/2002, fl n°98 e Portaria 
n° 025/2020 que revoga a anterior, fl n° 262; 
Minuta de edital com respectivos anexos; 
Despacho da Minuta do Edital para análise jurídica; 
Parecer Técnico Jurídico de n° 002/2020 aprovando a minuta do Edital e seus anexos. 
(Art. 38, § Único da Lei 8.666/93), lis n°90 a n° 95; 
Autuação do processo licitatório, protocolado e com numeração de folhas, constando 
identificação e visto do responsável, conforme Art. 38, caput, da Lei n° 8.666/93; 
Publicação do Aviso de Licitação no Mural, site do Portal de Transparência e em 
Jornal de grande circulação local, lis n° 103 a n° 105; 

1) 	Credenciamento dos representantes legais dos licitantes, mediante a apresentação de 
documentos que comprovem possuir poderes para a formulação de propostas e para 
os demais atos inerentes ao Pregão (Art. 4°, Inc. VI, Lei 10.520/02); 

m) ATA dos Trabalhos da Sessão de Abertura do Pregão, assinada por 02 (duas) empresas 
Licitantes que se apresentaram para credenciamento, Pregoeiro e Equipe de apoio, lis 
n° 252 a n° 253; 

Os documentos de habilitação da primeira classificada na fase de lances, a empresa 
HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME, foram apresentados devidamente nos termos do Ato Convocatório; 
Relatório contendo resumo do processo I icitatório, lis n° 263 a n°264; 
Termo de Adjudicação ao vencedor do certame; 
Aviso de Publicação do Resultado, fl n°265; 
Parecer Técnico Jurídico Conclusivo de n° 015/2020, lis n° 267 a n° 268. 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CONTROLADORIA INTERNA 

IV. 	DA PUBLICAÇÃO E DOS PRAZOS 

O Aviso de Licitação foi publicado no Mural da Câmara Municipal de Simões Filho, no Diário 
Oficial do Órgão, site do Portal de Transparência da Câmara Municipal e jornal de grande circulação 
(Correio da Bahia), juntamente com o Edital do instrumento convocatório, nos dias 16 e 17/01/2020. 

O Pregoeiro fixou a data de abertura do certame para o dia 30/01 /2020, portanto, foi observado - 
o cumprimento dos prazos a que se referem à modalidade adotada, entre a publicação do aviso e 
adjudicação do objeto do certame. 

DO JULGAMENTO 

Transcorrido o certame, o resultado foi adjudicado e publicado, tendo sido declarada como 
vencedora a empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME, inscrita no CNPJ sob n° 
29.350.799/0001-28. 

Concluiu-se que o preço ofertado obtido no certame a administração pode alcançar uma 
economia aos cofres públicos de R$ 1.254,61 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 
e um centavos) considerando estimado passou de R$ 58.754,61 (cinquenta e oito mil setecentos e 
cinquenta e quatro reais e sessenta um centavos) para R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos 
reais). 

VI. CONCLUSÃO 

Da análise dos procedimentos, verificou-se que o processo está devidamente formalizado, 
enumerado e obedecendo a sequência lógica dos procedimentos. Encaminho o processo para o 
Pregoeiro, para que possa dar sequência aos procedimentos necessários para ASSINATURA DO 
CONTRATO e sua respectiva PUBLICAÇÃO. 

Salvo melhor juizo, é o Parecer. 

Simões Filho, 06 de fevereiro de 2020. 

Sol, 	rreira Rocha 
Controla or Interno 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ÀDMINISTRATIVA 
SETOR DE LIèITAÇÕES E COMPRAS 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Com base nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei no. 8.666/93, analisando 
os autos do processo do Pregão Presencial no 001/2020 e estando em 
cOnformidade com a citada Lei, adjudico o item da planilha de preço para a 
'empresa HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME, vencedora deste 
certame. 

Simões Filho, 06 de fevereiro de 2020. 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

Cm base nas informações constantes no Processo Administrativo no 257/2019, 
referente à Licitação na modalidade Pregão Presencial no 001/2020, e considerando 
que foram observados os prazos recursais, uma vez que, foi expressamente consignada .. 
em jata e nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei no 8.666/93,, homologo o 
procedimento licitatório, ficando em consequência, convocada a empresa HERICO 

:SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME para a assinatura do contrato, nos termos do Art. 
64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei. 

Orlando arvalho de Souza 
Presidente da Câmara 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

http://ba.portaldátransparencia.com.bdcamara/simoesfilho/  

EXTRATO DE CONTRATO - FEVEREIRO DE 2020 

A Câmara Municipal de Simões Filho, através do seu Presidente, torna público o resumo do contrato de 
fornecimento de materiais referente ao PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2020: Processo Administrativo n° 
257/2019; - Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara . 
Municipal de Simões Filho; Empresa contratada: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME; CNPJ n° 
29.350.799/0001-28; Valor global de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais). Contrato n° 
001/2020; Data da assinatura: 07/02/2020; Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. Dotação: órgão/Unidade: 
01.01.001; Atividade: 01.031.001.2.001; Elemento de Despesa: 33.90.30.99. Orlando Carvalho de Souza — 
Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 13 de fevereiro de 2020. 

HOMOLOGAÇÃO 

A Câmara Municipal de Simões Filho, através do seu Presidente, homologa o resultado da licitação 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2020: Processo Administrativo n° 257/2019; - Objeto: 
Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho; 
Empresa contratada: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME; CNPJ n° 29.350.799/0001-28; Valor 
global de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais). Contrato n° 001/2020; Orlando Carvalho 
de Souza — Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 13 de fevereiro de 2020. 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS No 001/2020. 

A CAMAFtA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/Ba, inscrita no CNP] no 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO 
DE SOUZA, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa HERICO SAMUEL 
CARVALHO DANTAS/ME CNP.) no 29.350.799/0001-28, situado a Rua Duarte da Costa 
no 5,  Bonfim, Salvador/BA, neste ato representado na forma dos seus 
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS, 
portador do documento de Identidade no 16.156.615-49 e CPF no 864.341.045-45, aqui 
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente instrumento para fornecimento 
de materiais de limpeza autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo 
no 257/2019, Nota de Empenho no 030/2020, referente ao Pregão Presencial no 
001/2020, que regerá pelas Leis 8.666, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002; pelo Decreto 
Municipal no 1.078, de 08/01/2007 e legislação pertinente, aplicado supletivamente as 
disposições de: direito privado e os princípios da teoria geral . do contrato, mediante as 
Cláusulas e condições seguintes: 

LAtsuLA pRimEIRA — DO5rOBJETO  

1.1. 	Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de materiais de limpeza para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

§ 1o. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL no 001/2020 e seus anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam 
a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

[Md 	CLÁUSULA SEGUNDA — DÓTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

2.1. 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária :a seguir especificada: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros. 

; 	 TECERA- PIEÇO, E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:, 

3.1. 	O valor global estimado deste contrato é de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais). 

§ 10. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados, de acordo com o cumprimento do 
objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
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Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser 
regularizada pelo contratado. 

3.2. 	Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada juntamente 
com a Nota Fiscal / Fatura referente aos fornecimentos executados: 

, a) 	Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos 
relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do 
Brasil; 

Certidão Negativa ,ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo 
ao domicílio ou á sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda 
Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida 
pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei 
Federal no 12.440 de 07 de julho de 2011. 

3.2.1. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA na Diretoria 
Administrativa 	ou 	encaminhados 	eletronicamente 	para: 
diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gv.br  e financeiro@camarasimoesfilho.ba.gov.br. 

3.2.2. A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de empenho ou 
ordem de fornecimento, o número do Contrato correspondente à contratação e o seu 
domicílio bancário (número do banco, nome, número da agência e da conta corrente). 

3.2.3. Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de entrega a 
Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la. 

3.2.4. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 
fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalMente. 

.3. 	Nos casos de eventuais átrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será 
atualizado com: 

multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura; 

juros de 1% ao mês e 

Página 2 de 12 



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

c) 	atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI. 

, 3.4. 	Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo termo de 
opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os tributos 
incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade. 

I 
V. 	CLAUSULA QUARTA — PRAZO CONTRATUAL 

4.1. 	O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será a partir de sua assinatura e seu encerramento em 
31/12/2020. 

R. 	, CLAUSULA QUINTA — OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

   

   

       

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na execução I 
do objeto deste contrato: 

5.1. 	Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado; 

5.2. • Cumprir rigorosamente com as especificações dos materiais, nas condições indicadas na proposta 
apresentada, competindo-lhe à execução completa dos mesmos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal; 

5.3. 	Dirigir e supervisionar a entrega dos produtos, ficando responsável, perante a CONTRATANTE, pela 
exatidão dos materiais e pela correta observância das especificações e demais normas aplicáveis; 

5.4: 	Promover, por sua conta 'e risco, o transporte de quaisquer materiais necessários à execução do 
objeto deste Contrato; 

5.5. 	Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo 
máximo de 48 horas (quarenta e oito horas), após solicitação da Administração; 

5.6' 
	

Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto 
em questão, reservando à CONTRATANTE o direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões 
especificados; 

5.7. 	Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 
troca do fornecimento do material que não atenda ao especificado; 

5.8: 	Manter durante toda execúção do contrato, em compatibilidade com as obrigações'kassumidá, tOdas 
as condições de habilitaçãõ e qualificação exigidas; 

5.9. 	Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões constantes na Lei Federal 
8.666/93; 

5.10. Apresentar sempre que sólicitado, durante a execução do Contrato, documentos Oue comprovem É) 
cumprimento ' da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
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Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução 
do contrato, independentemente, de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

5.12. Relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada, na execução do 
contrato; 

5.13. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

j 
5.14 ; Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro contra • 

acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como, 
impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, 

. 	I I vigentes; 

5.15. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Câmara, cumprindo as exigências da mesma; 

" 	5.16. Reconhecer os direitos da 'Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 da 
' Lei Federal 8.666/93; 	' ,, 	• 
:.‘ 

, 

! CLAUSULA SEXTA — OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

Não subcontratar o objeto- deste contrato, salvo com expressa autorização da contratante. 	• 

• 

	

t 	• zi • 

	

1 	, 

6.1. 	Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação a entrega dos 
produtos, descritos no anexo único deste contrato. 

• 

6.2. • Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo frevistó, 
desde que atendidas às fdrmalidades pactuadas, conforme especificações constantes da CLÁUSULA 
TERCEIRA do contrato. 

	

6.3: 	Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato. 

	

6.4 	Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato. 

6.5. , Informar oficialmente qualquer modificação na entrega dos materiais com antecedência mínima de 
24 horas. 

. 	CLAUSULA SETIMA — DAS [PENALIDADES 

7.1. 	O descumprimento, total :ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará. o 
contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação 
pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
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7.2 	A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da -declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo com a 
gravidade da infração, a saber: 

7.2.1. Advertência; 

a) 	Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra- 
recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das 
obrigações assumidas; 

; 	1  
7.2.2. multa (s): 

Multa. de 0,2 % !(dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem 
prejuízo das demais penalidades; 

Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso;  no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitada 
ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no caso 
de inexecução total. 

7.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 'Com • a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei 
n.o 8.666/93. 

	

7.3. 	O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do fornecimento realizado com 
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

	

7.4. 	As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

	 CLÁUSULA OITAVA— DO REGIME 	 

8.1. 	A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por PREÇO 
GLOBAL. 

CLÁUSULA NOVA — DA FISCALIZAÇÃO 

  

    

9.1. 	A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa Legislativa o 
Sr. Edson de Almeida Souza, Diretor Administrativo, Matrícula : 98011033, ao qual competirá velar 
pela perfeita execução do objeto licitado. 
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CLÁUSULA DECIMA — DO REAJUSTAMENTO 

N.1( ! CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO 411iri! 
_ 	 

tel Nu,; IlLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - TERMO E CONDIÇÕES GERAIS 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

9.2. 	A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução 
do objeto. 

9.3. 	Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 
agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências 
necessárias para sanar as falhas apontadas. 

	

! 	I 
10.1. ' Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do inciso „ , 

	

1: 	II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e contratada 
ao Presidente da Câmara

I
Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a 

•• efetiva procedência do pedido. 

, 11.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas na lei no 8.666/93. 

§ 10. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 2o. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao 
contratado direito a qualquer indenização. 

12.1. ' A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações 
técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois em nenhuma 
circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela 
correta execução do objetó deste Contrato. 

12.2. A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste. 
contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses 
direitos, podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo. 

' 12.3. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, na forma prevista no art. 65, § 10, da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. 

12.4. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de 
acordo entre os contratantes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES OLHO - Contratante 

HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME - C tratad 

Testemunhas: 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ElJ}jLJ  I4 ,~.KÀ niko 

, 13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de teor e 
forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Simões Filho, 07 de fevereiro de 2020. 
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ITENS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 
VALOR" 

APR MARCA QUANT UNIT TOTAL 
• 

I 
1 	1 

i 	I 
1:!:1 	i 

Água Sanitária - Base hipoclorito de sódio. Embalagem 
de ' 1000 ml com dados de identificação do produto, 
márca: do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 6 meses contados da data de 
eh&eda 'e registro no Ministério da Saúde. LT USA 144 2,80 

. 

403;20 

, 

2 

Álcbol Etílico Líquido 960C. Embalagehl de 1000 mi com 
dádos, de identificação do produto, Marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. UNID FLAMAGEL 144 12,00 1.728,00 

'• , 
il.  

	

's•i• 	i 

	

I 	' 
3 

Aromatizante ambiental Embalagem de 5 litros com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. UNID CLORO 50 65,00 3.250,00 

• 

	

i 	• 
, 

	

41 	1  
i 

. 	Í 

Balde 	plástico, tipo doméstico, 	capacidade 20 	litros, 
polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, 
paredes e fundo reforçados, com alça de metal com 
reforço 	no 	seu 	encaixe. 	As 	seguintes 	informações 
deverão 	ser 	impressas 	e 	coladas 	pelo 	fabricante 
díretamente 	sobre 	o: produto: 	nome ou 	CNPJ 	do 
 f fabricante, marca do produto e capacidade. UNID ARQPLAST 20 

s. 

19,05 381,00 
i 

. 

. 	. 
5 	, 

Purificador Spray. Embalagem de 36Ó ml com dados de 
Identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no Ministério da 
Sáúde. UNID ULTRAFRESH 

. 

190 

4 

13,50 

• 

2.565,00 
i 

4 	; 

. 	• 

, 	6 

; 	• 
Desinfetante líquido. Embalagem de 5 litros com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de 'fabricação e prazo de validade nãO inferior a 6 meses ; 	• contados da data de entrega e registro no Ministério da ... 
Sáúde. UNID UP 100 19,50 

, 

1.950,00 
.. 	f 
4 	-. 	, 

1  
:.7 

I 	; 

Detergente líquido, concentrado, biodegradável, neutro. 
Embalagem de 500 ml com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 6 Meses contados da 
data de entrega e registro no Ministértio da Saúde. UNID LISA 60 2,50 150,00 

• 
; 

. 
-; 	8 

Esponja 	sintética 	dupla 	face 	para 	uso 	doméstico. 
Táfnanho 102x80x2Omm, embalagem plástica individual 
contendo o nome do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 	 • UNID BRILHUS 

. 
60 1,40 - 84,00 

. 
, 

- 
9 ''• 

Flanela 	para 	limpeza, 	100% 	algodão, 	com 	bordas 
oN,ferloqueadas em linhas de algodãor  Dimensões de 40 
x'60 cm, com variação de ate -5 cm. Cor: Branca. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricânte, no rotulo e colada diretamente no produto: UNID ROMA TEXTIL 100 4,15 415,00 

11 if 

it 	• J... 4. 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 001/2020. 

! f;• Fornecimento de materiais para limpeza, conforme descrição abaixo: 
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• 
nome/CNP) do fabricante, endereço, 'marca do produto, 
dimensões e composição. 

, 

.10 

Limpa vidro. Embalagem de 500 ml com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não Inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. 	 i UNID UP 80 

, 

6,00 480,00 
• 

, 
• 

• 
11 

Limpador multiuso. Embalagem de 500 ml com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 meses 
contados da data de entrega e registro no Ministério da 
Saúde. UNID UP 144 5,20 748,80 

. 

' 

! 
, 	! 12 	. 

Luva de borracha em látex natural na cor amarela 
alit amente 	resistente, 	palma 	antiderrapante, 	flocado 
in'térnámente 	em 	algodão, 	comprmento 	total 	não 
inferior ..a 	30cm, 	nos' tamanhos 	P/M/G. 	Embalagem 
lacrada contendo 1 (um) par de lu(tas com dados de 
Identificação do produto e marca do fabricante. UNID VOLK 90 7,50 675,00 

.. 
, 

. 	13 	; 

Balde "Spin Mop" com cesto giratório de aço inox e pelo 
menos 2 esfregões apropriados. Tamanho do balde: 46 
x.27 x 23 cm; Capacidade líquida aproximada do balde: 
6)5 	;Litros; 	Material 	dos 	esfregões: 	Microfibra 
absorvente. 	 . UNID NOBRE 5 

- 

110,50 552,50 

• 

‘ 	• 
Z 

.14 

Neutrálilador de*odores acondicionado em embalagem 
de ,1L.com  dados de identificação do. produto, marca do 
fa:bricante, data de fabricação e orai() de validade não 
inferior .a 6 meses contados da data de entrega e

. 

registro no Ministério da Saúde. 	. UNID RENKO 
• 

20 

. . 
- 

45,00 

. 	. 

900,00 
, 

, 

. 	15 

'1: 	1 
 pá coletora de lixo em plástico resisténte a batidas, tipo 

caixa.. Com altura que proporcione :ergonomia para o 
oPerador e uma manopla de borracha para amenizar o 

	

uso 	prolongado. 	Dimensões 	aproximadas: 
Comprimento: 29cm/Largura: 29cm/Altura: 14cm/Cabo: 
7ótrn ..• , 	. 

UNID 4 82,00 328,00 BETTANIN 

.. 

!ft 	1aproximadamente 

Pariá 'de chão em algodão lavado, tipo saco 100% 
algodão, 	para 	limpeza, 	na 	cor 	branca, 	dimensões: 

65x40cm. UNID LIMPO 240 7,33 1.759,20 

: 

: 	- 17 	• 

Páno fr'lültiuso de dimensões aproximadas de 58cm X 
33cm:acondicionado em pacotes de 5 unidades cada. A 
embalagem deverá 	estar lacrada e com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. PCT 5un NOBRE 120 9,00 1.080,00 

- 

6.600,00 

• 
„ 

18 	; 

Papel: Higiênico 	folha 	simples, 	100% 	em 	fibra 	de 
celulote, virgem, 	branco, 	não 	reciclado. 	Tamanho: 
1.0cmx300m. Fardo c/ 08 Unidades. FD 8un STILO 120 

' 
55,00 

it :! 
,. 	.• 

:19 	' 

Papel -1*oalha Interfolhadas, 100% ah, fibra de celulose 
virgerh, branco, não reciclado, com 02 dobras. Tamanho 
aproximado: 20X21cm. Caixa com 2400 folhas. 

CX 
2400un STILO 80 58,00 4.640,00 

20 

Gel adesivo sanitário bactericida com aplicador incluído 
e;de aromas variados. A embalagem deverá conter 6 
discos de gel. UNID PATO 60 14,00 

5,40 

840,00 

.. 	, 

216,00 

i 
I 	i 

I. 

i• r. ; 
.. 

 
21 

SabãO em Pó biodegradável. Embalagem de 500g com 
dados de identificação do produto, Marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 
meses contados da data de entrega e registro no 
Ministério da Saúde. 	' UNID ESPUMIL 40 
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' 

: 

1, :22 

Sabonete para mãos líquido, neutro com ph entre 7,0 a 
7,5, perfumado. Embalagem: bombona com 5 litros, 
com dados de identificação do produto, 	marca do 
fabricante, 	data 	de fabricação, 	prazo de validade e 
registro ou notificação na Anvisa/ MS. UNID NOBRE 40 47,00 1.880,00 

v!! 	.1 

, 

'. 

..1. 

- 	 23 	'I 

. 

. 

Silicone líquido 1 Litro, abrilhantador de superfície que 
reativa a cor de couros, 	plásticos; curvim, 	madeira, 
fórmica e metais, evitando aderência do pó e umidade. 
As seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, 	diretamente 	na 	embalagem 	em 	que 	o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço, quantidade, composição, 
bem tomo sobre os riscos que apresentam a saúde e 
s.dgurança 	dos 	consumidores 	e 	seguir 	as 	normas 
vigentes. UNID BLUE START 5 60,00 

. 

300,00 

• 
• 

1 
1.. 

, 

, 
24 

Saco ¡plástico 	para 	lixo, 	para 	acándicionamento 	de 
resíduos em resina termoplástica virgem ou reciclada, 
largura 75 cm, podendo variar +/- lcm, altura mínima 
de 	105 	cm, 	capacidade 	nominal 	para 	100 	litros, 
suportando 20 quilos, na cor cinza. Embalagem: pacote 
com 100 unidades. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, ; diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, 
quantidade, composição, bem como sobre os riscos que 
apresentam a saúde e segurança dás consumidores e 
seguir as normas vigentes. 

PCT 
100un PLASTVENEZA 150 55,00 8.250,00 	- 

, 	, 

d• 	‘. i. 	• 

. 	, 

, 

,••¡ 
;. 
1 	

25 

Saco ;plástico 	para 	lixo, 	para 	acondicionamento 	de 
resíduos em resina termoplástica virgem ou reciclada, 
largura .de 63 cm, 	podendo variar +/- 	lcm, altura 
mínima de 80 cm, capacidade nominal para 40 litros, 
suportando 10 quilos, na cor cinza. Embalagem: pacote 
com 100 unidades. As seguintes informações deverão 
seri 	mpressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nO'ne/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, 
quantidade, composição, bem como sobre os riscos que 
apresentam a saúde e segurança d9s consumidores e ; 	: 	• seguir as normas vigentes. Atender a(s) Normas (s) da 
ABNT; selo de identificação da conformidade e numero 
do registro junto ao Inmetro. 	; 

PCT 
100un PLASTVENEZA 150 20,00 3.000,00 

.,. 

• 
, 

, 
. 

1. 

, 

' 	: 
, 

• 

injetado; 
Tela para Mictório Odorizante confeccionada em PVC 

projetada para possibilitar :o perfeito encaixe 
na ;base do mictório. Deverá possuir sistema de furos 
com antirespingo para evitar a deposição de detritos no 
ençanamento evitando entupimentos indesejáveis. Os 
pfódutos devem estar ,embalados, individualmente, em 
luvas ;plásticas e em caixas com 12 •iunidades cada. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fa;bricante, 	diretamente 	na 	embalagem 	em 	que 	o 
produto esta acondicionado: nome/ONPJ do fabricante, 
merca,' do produto, endereço, quantidade, composição, 
bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e 
segurança 	dos 	consumidores 	e 	seguir 	as 	normas 
vigentes. CX 12un BRALIMPIA 4 

_ 

60,80 

205,00 

, 

243;20 

410,00 

' 

27 

Dispensador inox manual de papel ;higiênico em rolo, 
com capacidade mínima para 300 metros de papel. A 
embalagem deverá acompanhar 2 parafusos, 2 buchas UNID GLOBO 2 
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;rl 

• 
. 

pára fixação e 1 suporte de fixação. 
. 	. , 

, 	- 
1 	I 

' 

, 
3 

Rodo para piso, com 02 (duas) borrachas, com base em 
Madeira de comprimento 30 cm, cabo em madeira com 
comprimento 	de 	1200 	mm, 	podendo ter variação 
dimensional 	de 	+/- 	5 	0/0. 	As 	borrachas 	deverão 
ultrapassar a base em no mínimo 10 mm. As seguintes 
informações deverão ser 	impressas 	pelo fabricante, 
diretamente no produto ou impressas no rótulo pelo 
fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ 
do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
cárnposição. UND MALTA 5 14,00 

• 

70,00 

, 

, 
• 

, 	. 3 ,1 
; 

29 

RU° Para piso, com 02 (duas) borrachas, com base em • 
madeira: de comprimento 40 cm, cabb em madeira com I 
comprimento de 	1200 	mm, 	podendo ter variação 
diMensional 	de 	+/- 	5 	o/33. 	As 	borrachas 	deverão 
ultriaplassar a base em no mínimo 10. mm. As seguintes 
inforrria0es 	deverão ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente no produto ou impressas no rótulo pelo 
fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ 
dó 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. UNID MALTA 5 15,00 75,00 

, 

, 

3- 
' 

• 

., 	, 
4 .30 

1 	• 	, 
 

Vassoura de cerdas em piaçava, base retangular em 
madeira largura 220 mm, com 28 furos, cabo em 
Madeira de comprimento 1100 mm, com variação 
dimen'sional 	de 	+/- 	5%. 	As 	seguintes 	informações 
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente no 
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente 	no 	produto: 	Nome/CNPJ 	do fabricante, 
marca do produto, endereço e composição. Registro 
obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados de 
uso. preservativo de madeira, conforme Instrução(ões)  . 
NárMativa(s) e Norma(s) vigente(s). 1 UNID MALTA 

. 
10 11,00 110,00 

3 

. 

' , 	1 
, 

, 

. 	, 
` 	• 
.131 

. 

;'./
áonforme 

Vààsoura de cerdas em nylon, base retangular em 
madeira 	de 	largura 	250 	mm, 	cabo 	em 	madeira 
comprimento 1100 mm, com variação dimensional de 1. +/- .50/0;.com ponteira plástica rosqueável. As seguintes 
informações deverão 	ser impressas 	pelo fabricante, 
diretamente no produto ou impressas no rótulo pelo 
fabricante e colada diretamente no produto: Nome/CNPJ 
do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço 	e 
composição. 	Registro 	obrigatório 	no 	IBAMA 	para 
OpOutos enquadrados de uso preservativo de madeira, 

Instrução(ões) 	Normativa(s) 	e 	Norma(s) 
vigente(s). 	 1  UNID MALTA 5 

> 

. 

16,00 

. 

80,00 

, 

1 	: 	, 
illJ32 	1 

Vàásoura de cerdas em pelo, base retangular de largura 
300 mm, cabo em madeira com comprimento de 1100 
mm, 	com 	variação 	dimensional 	de 	+/- 	5%, 	com 
pOnteira plástica rosqueável. As seguintes informações 
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente no 
produto ou impressas no rótulo pelo fabricante e colada 
diretamente no produto: 	Nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço e composição. UNID MALTA 4 26,80 

- 
107,20 

. 	, 	1 

' 
. 	33 

Gàrrafa :,de 	álCOPI 	em 	gel 	de 	1 	litro 	para 	refil. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricánte, diretamente no produto ou impressas no 
rótulo; pelo fabricante e colada diretamente no produto: 
Norr.ie/CNPJ do fabricante, marca do,  produto, endereço UND FLAMAGEL 100 17,50 1.750,00 , 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

*•••;‘ 

4 
e Om'posição. 

34 

Dispenser álcool em gel branco com ,reservatório e com 
áCionamento por meio da tecla "aperte". Capacidade: 
400 ml; Dimensões aproximadas (Altura x largura x 
profundidade): 21 x 9 x 9 cm. UND NOBRE 6 46,20 277,20 

35 

Papel Toalha em bobina de 20cmx200m 100% em fibra 
de celulose virgem, 	branco, 	não reciclado, 	com 	02 
dobras. Fardo com 6 unidades. FD 6un MA)0< 100 103,00 10.300,00 

1  
i' 	• 	i 1..i 	• 	.1 

Refil Para mop líquido com 85% de algodão e 15% de 
poliéster em sua composição. Possuir alto poder de 

{ 	. 

absorção e resistência. Sem cabo 	, UND NOBRE 15 16,00 
- 
240,00 

! 	.:. 

37 

C.00 i de alumínio 	reforçado de 	ia 	qualidade que 
encaixa em todos os Mops profissionais. Comprimento 
de 1,40m. 	 . UND NOBRE 10 30,02 300,20 

38 	; 
mpp Pó de 40 cm com cabo de alurt)inio incluído. Feito 
dê Máterial de qualidade UND NOBRE 2 58,15 116,30 	. 

. 	, 
i .39 

MOP pó. de 60 cm com cabo de alurhínio incluído. Feito 
de material de qualidade UND NOBRE 1 79,75 79,75 

1; 	! 	...; 
1 ' 1 	. 	'' . 1 	I 40 	. 

Placa de sinalização (piso molhado): Largura: 30 cm - 
Aittira:: .66 cm - Cor: Amarelo. 	Em material de alta 
resistência que represente ATENÇÃO., UND NOBRE 3 

• 

55,15 .165,45 

TOTAL 57.500,00 

Valor:Çl0;.)al de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais) 
i:ÊondiOés. de Pagamento: Conforme Edital. 

: 1:Condições de fornecimento: Conforme Edital. 
• 

p 
Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladam'ente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 48 horas, após solicitação da 

• 	.1. Adminisitratãá; ! • 

" 
•• 	• • : Nota 'Á: s seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem ,ts 	ti 	• „ • 	It. , 	.11 
. • 	l• acondicionados'ou onde couber: nome ou CNPJ cid fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, data 

t. de validade, Ndrma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes variando em cada caso; 	 ••_ 
.1 	• 	, 	• 

.1 	• 	 • 
•• 	:Nota 3: Os.produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, Observando-se irregularidades na qualidade ou no desempenho 

do ' 	• i (s)'p!roddto (s)' recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE convocara 
, 

ti • 	presençà do r'epresentante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 
i 	;; 	• 	. 	• 	• 

• 
! 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome,: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.350.799/0001-28 
,Certidão n°: 3150770/2020 
Expedição: 03/02/2020, às 15:29:02 
Validade: 31/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica -se que HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

29.350.799/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
!Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
'OS dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Dó Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
:estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
abordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, à 
'emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Duvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  



RAZÃO SOCIAL 

'JERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

145.666.228 	 29.350.799/0001-28 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 03/02;2020 15:27 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos árts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20200372122 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 03/02/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

I 	' 	. 
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03/02/2020 Certidão Negativa de bébitos 

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
SeCretaria Municipal da Fazenda 

Coordenacloria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa 

Certidão. Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 624.808/001-92 
CNPJ: 29.350.799/0001-28 

Contribuinte: 	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
Endereço: 	Rua Duarte da Costa, N° 5A 

PRACA 15 DE AGOSTO 
BONFIM 
40.415-255 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 30, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 15:25:52 horas do dia 03/02/2020. 
Válida até dia 03/05/2020. 

1 

Código de controle da certidão: 	64C6.2AAA.114C.44AC.C808.83F6.8986.3259 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
; http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o códigó de controle acima. 

https://servicosweb.sefaz.salvadonba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativa_form.asp 	 1/1 



CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	29.350.799/0001-28 
Razão SOCiahHERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
Endereço: 	R DUARTE DA COSTA 5 A PÇ 15 DE AGOSTO / BONFIM / SALVADOR / BA / 

40415-255 

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

Validade:29/01/2020 a 27/02/2020 

Certificação Número: 2020012915180832503086 

Informação obtida em 03/02/2020 15:14:00 

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

Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS 
CNPJ: 29.350.799/0001-28 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta, certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos 	órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeitti passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas Oineàs 'a' a 'd' do Oarágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. , 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:28:41 do dia 10/09/2919 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/03/2020. 
Código de controle dá certidão: C6CA.83BD.4F4F.2F17 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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