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REQUISIÇÃO DE COMPRAS 
 

Data de Recebimento 
06/02/2020 

Setor Requisitante: 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

CONTRATAÇÃO 
1•— 	SERVIÇOS MATERIAIS I 	I _MOBILIÁRIO 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

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

1 ARQUIVO MORTO MULTIONDA UND 350 27 PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS UND 20 

. CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 30 28 
PERFURADOR DE PAPEL 100 
FOLHAS UND 5 

CANETA ESFEROGRÁFICA 
VERMELHA CX 10 29 SUPORTE PARA FITA ADESIVA UND 20 
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX 10 30 PRANCHETA EM ACRÍLICO UND 30 

5 CLIPS PARA PAPEL 2/0 CX 250 31 TESOURA MULTIUSO EM AÇO INOX UND 15 
CLIPS PARA PAPEL 4/0 CX 250 32 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA UND 5  

7 COLA BASTÃO UND 100 33 LIXEIRA DE AÇO TELADO UND 80 

8 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML UND 60 34 
PASTA CLASSIFICADORA COM 
ELÁSTICO UND 250 

9 	, ELÁSTICO AMARELO CIRCULAR PCT 5 35 EXTRATO DE GRAMPO UND 40 
10 ENVELOPE DE PAPEL OFFSET CX 30 36 RÉGUA EM POLIESTIRENO UND 40 
11 ENVELOPE A4 DE PAPEL BRANCO CX 30 37 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS UND 80 

, 121 FITA ADESIVA UND 100 38 BORRACHA BICOLOR 0( 3 

13 
GRAMPEADOR METÁLICO 100 
FOLHAS UND 10 39 UMIDIFICADOR DE DEDOS UND 5 

14 
GRAMPEADOR METÁLICO 25 
FOLHAS UND 30 40 CORRETIVO EM FITA UND 25 

15 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 95 41 AGENDA TELEFÔNICA 160 FOLHAS UND 3 

16 LÁPIS GRAFITE No 2 CX 4 42 
PASTA L TAMANHO A4 FEITA EM 
PLÁSTICO UND 150 

17 LIVRO ATA 100 FOLHAS 
UND 51 43 

CARTUCHO HP 22 COLORIDO 
ORIGINAL UND 20 

18 LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS 
UND 15 44 

CARTUCHO HP 21 PRETO ORIGINAL 
UND 30 

9 : PINCEL MARCA TEXTO . CX 20 45 
CARTUCHO HP 122 COLORIDO 
ORIGINAL UND 

30 

20 PAPEL ALCALINO A4 CX 90 
CARTUCHO HP 122 PRETO 
ORIGINAL UND 

30 

21 i  PAPEL VERGÊ A4 CX 10 47 
CARTUCHO HP 664 PRETO 
ORIGINAL UND 

20 

_ 22 
CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA 
ARTICULÁVEL UND 5 48 

CARTUCHO HP 664 COLORIDO 
ORIGINAL UND 

20  

2  PASTA CLASSIFICADORA 
UND 350 49 

REFIL TINTA PRETA ORIGINAL 
EPSON T664 UND 20 

24 PASTA ABA ELÁSTICO 
UND 250 50 

REFIL TINTA COLORIDA EPSON 
ORIGINAL T664 UND 20 

25  ' PASTA AZ PRETA LOMBADA LARGA UND 150 51  CD-R VIRGEM CX 

26 , PÁ PATA SUSPENSA MARMORIZADA 

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

UND. 

II) . 
280 
rt 

52 
.t,...,unknani 

DVD-R VIRGEM 

n; uhFS FILHO 
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\, 

. 
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53 

, 
MOUSE ÓPTICO USB UND 

30 57 

- 

TONER HP 436A ORIGINAL 	• 
UND 5 

, 54; PEN DRIVE USB 2.0 16GB UND 15 58 TONER HP CB485A ÓRIGINAL UND 5 
551' TECLADO MULTIMÍDIA USB UND 30 59 TONER LASER HP 2612A ORIGIN ‘14:-.,. 

11 
.' 	!, 

, 
. 	

56 ; 
TONER HP CB435A LASER 	• 
ORIGIN UNDAL 5 

,' 

‘1'. O __Eilll 

, , 

trt 
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:z' 

	

JUSTIFICATIVA/IMPACTO DA NÃO CONTRATAÇÃCM, 	, .-'0.4:-  .. ; , 	• 	 ,,.) 

' 
Esta contratação visa atender aos setores administrativos desta Casa Legislativa, incluindo os gabinetes dos vereadores 
diariamente nos seus respectivos expedientes, não havendo como realizar tal suporte material sem a contratação adequada. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Prezados Senhores, 

  

Solicitamos de Vossa Senhoria 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 ESCRITÓRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. i 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

• 
Arquivo 	morto 	multionda, . composto 	de 	plástico. 
Dimensões 	aproximadas: 	50x245x135 	mm. 	O 
produto 	deverá 	possuir 	espaço 	apropriado 	para 
identificação. UND 350 

• 
: 	:• 

, • 
• 

' 

Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 	cor 	azul, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 1 
aproximado de 	130,5 	mm, 	com 	ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve Ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	0 	produto deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. 

CX 
50un 30 

. 

• 

r 	1 

3 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor vermelha, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa remoVível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
'comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no cdrpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 mm, 	com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve Ser aposto na embalagem 
é 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. '0 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada 

CX 
50un 10 

• 

4 

Caneta esferográfica, 	escrita fina, tinta cor preta, 
'corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 

CX 
50un 10 

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

• 
• 

i 

fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 	mm, com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 'O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. 

• 

5 

—'fabricante, 

Clips para papel, em aço niquelado, número 2/0 i 
(dois). 	Ernbalagem: caixa Com 	100 unidades que 
deverá ter as seguintes infOrmações impressas pelo 

diretamente sobre a embalagem em que 
ó 	produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
Competentes. 	Material 	Conforme 	Norma 	SAE 

i 1010/20. 	 ' 
a 

100un 250 

• 

. 

6 

'Çlips para papel, em aço ' niquelado, 	número 4/0 
(quatro). Embalagem: caixa com 50 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 
'c) 	produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos  
'competentes. 	Material 	conforme 	Norma 	SAE 
1010/20. 

cx 
100un 250 i 

, 	. 
7 	. 

ala bastão, em tubo plástico, 	não tóxica, 	base 
giratória, formato cilíndrico, peso líquido entre 8 e 9 
g, com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 	Conter 	o 	selo 	de 	identificação 	da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem, 
de forma visível, legível, indelével e permanente. O 
produto deverá 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT e 

UND 100 Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

8 

, 

Corretivo 	líquido, 	com 	18 	ml, 	atóxico, 	com 
formulação 	à 	base 	de: 	água. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente na embalagem' em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome 
do' produto, data de fabriCação, número do lote, 
Composição, peso, telefone' de contato e modo de 
usar. As informações constantes do selo deverão UND 60 

DOC• 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simeies Filho — Bahia 
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, 

estar conforme a Portaria Inmetro No 333/2012: 
Segurança, 	Compulsório, 	Registro 	002987/2014, 
INNAC0061, INMETRO. 

• 

. 
- 

, 

, 
, 

9 

, , 
• . 
, 

Elástico 	amarelo, 	circular, 	em 	látex 	ou 	borracha 
natural, 	resistente 	e 	flexível 	acondicionado 	em 
embalagem 	com 	100 	gramas. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem: nome/CNIn do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição e prazo ou data de validade. 

po- 

120un 5 

• 
: 

I 
á 

, 
: 	. 

• 

Envelope de papel Off-set banco, com gramatura de 
75 g/m2  e dimensões de 20 x 28 cm. Os envelopes i 
deverão ser acondicionadds em caixas com 	100 , 	, 
unidades cada. O produtO deverá atender a (s) 
normas (s) ABNT e resolução (ões) vigente (s) 
CONAMA/IBAMA. 

CX 
100un 30 

' 

. 

, 
, 

11 

Envelope 	tamanho 	A4 	de 	papel 	branco, 	com 
gramatura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 324 
min. Os envelopes deverão ser acondicionados em 
caixas com 100 unidades cada. O produto deverá 
atender a (s) normas (s) ABNT e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA i: 

cx 

100un 30 

. 

• 

• 

, 
• 
. 

, 

• 

12 

' 

Fita 	adesiva, 	transparente, 	fabricada 	em 	filme 
plástico, de dimensões: 25mmx50, podendo variar 
.-1-1- 	5%. 	A 	embalagem 	deve 	ter 	as 	seguintes 
informações impressas ou coladas pelo fabricante 
diretamente 	sobre 	o 	prOduto: 	nome/CNP.] 	do 
fabricante, marca do produto, composição, prazo de 
'validade, normas vigentes 1  e registros nos órgãos 
competentes. 	Na 	data 	dá 	entrega, 	o 	prazo de 
validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado 	na 	sua 	metade, 	tomando-se 	como 
referência, a data de validade informada. Atender a 
(s) Portaria(s) vigente(s) doiMDIC/MCT. UND 

. 

100 

. 

. 

, 

• 

• 

, 
: 

• 
, 

13 

• 
. 

• 

Grampeador metálico feito i  completamente em aço 
com uma base de plástico I com capacidade mínima 
para grampear 100 folhas de papel 75 g/m2, com 1,0 
mm 	de 	espessura 	fosfatizada 	e 	de 	pintura 
eletrostática. 	A 	marca 	do 	produto 	deverá 	ser 
impressa sobre a mesmo. Deverá possuir base para 
fechamento do grampo com duas posições (grampo 
aberto 	ou 	fechado). 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, 'na embalagem deverão UND 10 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 —Simões Filho — Bahia 
1 	Telefone: 71) 2108-7200 
1 	Site: www.c.,  arasimoes.ba.gov.br  

4 
JOI'Tre Pereti a Sanu... 

NiENISE's0 OA COPEL 

CMARAMUN1C1PALDe ÓES FILHO 
Gabriel S. BarP 	aújo 

Apoio 



CÂMARA MUNICIPAIDE 	ILHO  
Gabriel S. Barbosa Mo 

Apoio 
aula Eltier Celps 

oeire 

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

' 
, 
' 

conter impressos na mesma os seguintes dados: 
nome/CNPJ 	do fabricante, marca do produto e r 
endereço. 

, , 

14 

I 

Grampeador, 	metálico, 	capacidade 	mínima 	para 
grampear 	25 	folhas 	de 	papel 	75 	g/m2, 	com 
comprimento mínimo de 20 cm. A marca do produto 
devera ser impresso sobre o mesmo. Deverá possuir 
estrutura metálica, base para fechamento do grampo 
com duas posições (grampo aberto e fechado) e 
Opacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 
grampos 	26/6. 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, Ina embalagem deverão 
!conter impresso na 	mesma 	os seguintes dados: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto 	e 
endereço. UND 30 

1 

15 

Grampo para grampeador, 	galvanizado, 	tamanho 
26/6. Embalagem: caixa cóm 5000 unidades e as 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 
o 	produto 	está 	acondicibnado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	composição, 
quantidade 	e 	bem 	como 	sobre 	os 	riscos 	que 
apresentam a saúde e segurança dos consumidores. 
Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). 

CX 
5000u 

n 95 

. 

16 

Lápis 	grafite 	no 	2, 	revelstido 	em 	madeira, 	de 
támprimento 175 mm podendo variar em + ou - 5%, 
com ponta feita, gravado riá seu corpo a marca do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
caixa com 144 unidades cada. 

CX 
144un 4 

17 

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor 
preta, 100 folhas, dimensões mínimas 298 x 203 
Mrn, 	numerado 	tipograficamente, 	papel 	de 	alta 
alvura com gramatura de 56g/m2. UND 51 

18 

• 

I 	, ' 

Livro 	protocolo, 	encadernado 	com 	100 	folhas, 
dimensões aproximadas de '215 x 160 mm, podendo 
variar +/- 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
'sobre o produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 
do 	produto, 	endereço, 	quantidade 	de 	folhas 	e 
composição. UND i ' 15 - 

19 
Pincel 	marca 	texto 	de 	cáres 	variadas, 	tinta 	de 
Máxima durabilidade, formato ergonômico e ponta 

CX 
12un 20 

Praça da 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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, 
, 

chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar 
com linha fina. O produto deverá ser entregue em 
Caixas com 12 unidades cada. 

1  
. 

, 
20, 

Papel alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 
210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em 
material 	impermeável 	antiumidade, 	contendo 	01 
(uma) 	resma 	(quinhentas 	folhas). 	Rotulagem 
contendo no mínimo, nome, gramatura e dimensões 
do produto, quantidade de 'folhas, nome e CNP.] do 
fabricante. Atender a (s) resolução (ões) vigente (s) 
:CONAMA/IBAMA. 	O 	Produto 	deverá 	ser 

condicionado em caixa contendo 10 (dez) resmas. 
cx 10  
resmas 90 

, 

• 
21 

Papel vergê, dimensões 210 x 297 mm, formato A-4, 
:gramatura 180 g/m2, cor branca. Embalagem: caixa 
com 	50 	folhas, 	com 	dados de 	identificação do 
produto 	e 	marca 	do 	fabricante. 	Atender 	a 	(s) 
resolução (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 50 
folhas 10 

• 
• 

22 

Caixa de correspondência articulável 	injetada em 
'poliestireno com duas bandejas no tamanho ofício 
pára 	proporcionar 	arquivamento 	rápido. 	Medidas 
aproximadas: 355mm x 253mm. UND 5 

. 

• 

• 
23 

Pasta classificadora, em plástico resistente, incolor, 
com prendedor macho e fêrhea de plástico. Tamanho 
e Profundidade: A4 (250x332mm), podendo variar 
em ate + 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou 	'coladas pelb fabricante diretamente 
sobre o produto: nome/CNP j do fabricante, marca do 
produto e código de barras. ! UND 350 

, 
24 

Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno tamanho 
Ofício em cores variadas. 0 produto deverá possuir 
abas para fixar os documentos no interior da pasta e 
elástico 	para 	fechamento 	com 	terminação 	em 
plástico. Dimensões aproximadas: 335 X 30 X 235 
'rnm e espessura aproximada: 0.75 mm. UND 250 

, 

25 

Revestimento 

Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho ofício, 
'resistente e com acabamentb sem falhas ou defeitos. 

externo com PP e interno com papel 
branco, 	visor 	plástico, 	etiqueta 	face 	única, 	olhai 
niquelado e ferragem de alta precisão. Dimensões: 
Altura: 34,5cm / Largura: '28,5cm / Profundidade: 
8cm. UND 150 

. 	26 Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, com UND 280 

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

hastes de metal e 6 posições para visor e etiqueta. 
Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm. 

. 	. 

• 

, 
, , 

, 	27 	, 

Perfurador de papel, com capacidade para perfurar 
no mínimo 25 folhas de papel 75 g/m2. Estrutura 
metálica com pintura eletrostática, com a marca do 
produto impresso sobre o mesmo, capacidade para 
fazer dois furos por folha de no mínimo 5 mm, com 
base plástica removível. Embalagem: acondicionada 
individualmente em caixa e na embalagem deverão 
tonter os seguintes dados impressos: Nome/CNPJ do 
fabricante e marca do produto. UND 20 

. 	H 
, 

. 
, 

28 

Perfurador de papel, metáliCo, com capacidade para 
fazer dois furos em, no mínimo, 100 folhas de papel 
75g/m2. 	Feito 	em 	chapa 	de 	aço, 	pintura 
eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário 
de escritório, pinos perfuradores com oxidação preta, 
apoio da base em polietilenó. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. UND 5 

, 

, 
' 

29 

Suporte para fita adesiva,:  em material resistente, 
com roldana e lamina de 'corte. Capacidade para 
rolos 	de 	fitas 	medindo: 	12x33, 	12x50, 	12x65 
19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e 
Permitindo acoplamento de fitas com diâmetros de 1" 
e 311. 	 , UND 20 

, 

Prancheta em acrílico, para papel formato ofício, com 
Pljendedor 	metálico 	e 	dimensões 	24 x 	34 	cm, 
podendo variar 'em ate +/- *3/0, na cor fumê. UND 30 

1 

31 

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 cm de 
comprimento podendo variar + /- 5%, cabo em 
plástico de alta 	resistência. A embalagem deverá 
estar com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante.' 	. 	1 

UND 15 
. 

. 

, 	1 . 	, 
..•1 	. 

32. 
 

Tinta para carimbo, com bate de água, na cor preta. 
Embalagem com 40 ml. As seguintes informações 
deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante 
diretamente 	sobre 	o 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, prazo de validade, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores. UND 5 

. 

- 	• 

33 
Lixeira de aço talado aramada para escritório, feita 
de material resistente e Maleável com capacidade UND 80 

„ 

• 
••; 	• . 	. 	.r. 
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! 

aproximada de 12 litros e dimensões aproximadas de 
altura 28 cm e diâmetro de 26 cm. 

. 
34 

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 	resistente, 	cor 
branca, 	transparente, 	com 	abas 	e 	elástico, 	de 
dimensões 245 x 335 x 18 mm, podendo variar em + 
10%. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNP3 do fabricante, marca 
do produto, 	código de 	barra. 	Conter o selo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto 
na embalagem e atender ' a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. UND 250 

1  
, 

: 	• 
&trator 	de 	grampo, 	tipó 	espátula, 	em 	metal 
cromado com 15 cm (permitindo variação de +/-
10%). UND 40 

36 

Régua em poliestireno, transparente, medindo 30 
cm, com escala em milímetros e centímetros, sem 
:deformidades ou rebarbas.! Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. 
Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s). UND 40 

' . 
37 

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada 
bioco deverá 	possuir 	100' notas feitas de papel 
(75g/m2) com adesivo acríliCo reposicionável. UND 80 

38 

Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta 
de 	caneta 	e 	lápis, 	atóxica 	de 	dimensões: 
comprimento mínimo de 40 mm, largura mínima de 
16 mm e espessura mínima 6,0 mm. Conter o selo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto 
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

CX 
40un 3 

39 . 

Umidificador de dedos, sem cheiro, atóxico contendo 
12 	g. 	As 	seguintes 	infOrmações 	deverão 	ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
obre o produtõ: nome/CNP J do fabricante, marca do 

produto, endereço, quantidade, composição, peso, 
prazo de validade Na data da entrega, o prazo de 
WIldade indicado para o produto, não deverá ter sido 
Ultrapassado 	na 	sua 	metade, 	tomando-se como 
referência a data de fabricação informada. UND 5 

40 

Corretivo em fita de dimensões 4,2mm x12m em 
formato anatômico, com colmo translúcido, cuja fita 
'seja capaz de cobrir qualquer tipo de palavra ou linha UND 25 
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' 
inteira em apenas uma passada (sem deixar rastros 
após fotocópia) e que pernlita o uso logo após a 
utilização., 

. 
- 

' 

41 

Agenda Agenda 	telefônica, 	com 	índice, 	dimensões 
aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura em PVC, 
no mínimo 160 paginas e divisão alfabética. UND 3 

! 42 

Pasta 	L, 	tamanho A4, 	feita 	em 	plástico flexível 
transparente e incolor, e que não grude ao papel. UND 150 . 

. 
43 

,. 
, 

• 

' •fabricante 
Cartucho para impressora HP 22 colorido, original do 

do equipamento,'  não recarregado e não 
çemanufaturado. Embalagern: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	brocedência I  do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 1 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. UND 20 

_ 

. 

, 
• 

44 

. 

CARTUCHO p/ impressora FIP 21 preto, original do 
fabricante do equipamento,, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta i 
indicando 	a 	procedência • do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND 30 

- 

. 
. 

• 

. 
: 

45 
. 

Cartucho para impressora HP 122 colorido, original do 
fabricante do equipamento,: não recarregado e não  
r'ernanufaturado. Embalagern: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero: 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. UND 30 

. 

- 

, 

46 

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do 
fabricante do e'quipamento,: não recarregado e não 
retnanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 

, 
infôrmação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material = AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND 30 

. 

I, 
, 

, 	. 

47 

. 

, 

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, original do 
fabricante do equipamento,, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 

• indicando 	a 	procedência , do 	item, 	mediante 	a 1 
informação 	do 	numero • 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota UND 20 

- 

. 

• 
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, 

Fiscal, Razão Social e CNP3 da empresa fornecedora 
i 

. 	 I 

, 
, 

I' 	48'Fiscal, 

Cartucho para impressora HP 664 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 

Razão Social e CNP) da empresa fornecedora. UND 20 
, 

49 
Refil de tinta preta original EPSON 70m1. Referência 
T664 	 I UND 20 

	

' 	! 
50 	, 

Refil de tintas coloridas (ciano, magenta ou amarelo) i 
Priginais EPSON,70m1 	; UND 20 

t.  
. 	' 

, ' 

• 

. 	, 
, 	. , 

I 

. 

. 	I 

. 
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CD-R virgem embalado individualmente em envelope 
apropriado. 	Devendo 	ser 	acomodado 	em 	caixas 
contendo 	50 	unidades • cada. 	Características: 
Capacidade para armazenámento de 700 MB de 
dados, 	ou 	80 	minutos 	de 	áudio, 	velocidade 	de 
gravação de 1 a 52x, tendo em uma das faces a 
identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para 
escrita do conteúdo gravado' com caneta apropriada). 
As seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
Produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 
número do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 
produto. 	. 	 ! 

cx 
50un 5 : 

. 

. 	. 
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, 	, 
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DVD-R virgem embalado individualmente em envelope 
ápropriado. 	Devendo 	ser 	acomodado 	em 	caixas 
contendo 	50 	unidades 	cada. 	Características: 
Capacidade para armazenamento de 4,7 GB de dados, 
ou 120 minutos de vídeo, velocidade de gravação de 
1 a 8; tendo em uma das faces a identificação 
técnica da mídia (tipo / Opacidade para dados e 
áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
do. conteúdo gravado com, caneta apropriada). As 
áeguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, site, nome do próduto, data de fabricação, 
número do lote, composição, peso, endereço, telefone 

cx 
50un 6 
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de contato, modo de usar •e precauções no uso do 
produto . 
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Mouse 	óptico 	USB 	de 	03 	botões, 	com 	scroll, 
compatível 	com 	PC 	e 	nOtebook, 	ergonômico 	e 
tamanho normal, compatível com Windows e Linux, 
tecnologia de sensor óptico sem esfera, conector tipo 
PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, resolução 
mínima 800 dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) 
com 	rolagem 	da 	tela 	manual 	e/ou 	automática, 
telecionável 	por 	click 	na 	roda 	de 	rolagem, $ 
compatibilidade corri WindoWs para todas as versões 
á partir do Windows 98, compatibilidade com Linux, 
desenho simétrico para uso por destros e canhotos, 
garantia do fabricante mínima de 01 ano. Embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante e instruções de operação e instalação em 
Português. UND 30 

• 
• 

, 
54 

Pen drive USB 2.0 com capacidade para 16 GB, 
i ôompatível 	com 	Windows ; e 	Linux. 	Garantia 	do 
fabricante mínima de 2 anos UND 15 

.._ 

, 

, 
• 

, 

• 
• 

. 
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'. 

Teclado multimídia para microcomputador PC, 107 
teclas layout padrão ABNT-2!estendido, conector USB. 
1  Layout ABNT-2 estendido Com teclas para Windows. 
L Conector USB. - Construído em termoplástico de cor 
ibréta - Mínimo de 107 teclas em angulo reto, com 
brávação permanente (a laser ou transferência a 
quente) das letras e símbolós; - Teclas Backspace e 
ENTER de tamanho duplo; iBloco numérico separado 
das demais; - As teclas Power Off e Sleep devem 
estar em bloco separado do bloco que contem as 
teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana 
caPacitiva com retorno táctil; - Curso de acionamento 
Mínimo de 3,5 milímetros; -, Distancia entre teclas de 
no mínimo 5 milímetros (nó topo); - Regulagem de 
inclinação; - Indicativo luminoso no teclado do status 
das funcionalidades "Num : Lock" e "Caps Lock" - 
Garantia de 1 ano. As seguintes informações deverão 
er 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 

embalagem em' que o produto esta acondicionado: 
nome/CNP3 do fabricante, :site, nome do produto, 
data 	de fabricação e validade, 	número do 	lote, 
ôomposição, 	peso, enderedo, telefone de contato, 
Modo de usar e precauções no uso do produto. UND 30 

• 

. 
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Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s) ' 
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56., ' 

Toner CB435A laser para impressora HP, original do 
fabricante do equipamento; não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
elo de segurança de acordo com 	o Programa 

Antipirataria da HP, nome/CNIDJ do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os rl  iscas que apresentam a i 
saúde 	e 	segurança 	dos , consumidores, 	normas 
Vigentes e registros nos órgãos competentes. UND 5 

. 

.. 

, 

;1 

, 	. 
• 
• 
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, 	1 	. 
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Toner HP 436A para 	impressora HP, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
er impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 

embalagem em que o produto esta acondicionado: 
selo de segurança de adordo com 	o 	Programa 
Ántipirataria da HP, nome/CNID3 do fabricante, marca 
do produto, garantia, datahDrazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
aúde 	e 	segurança 	dos 1  consumidores, 	normas , 	, 

vigentes &registros nos órgãos competentes UND 5 

. 

,. 
' 	' 
i 	• 

• 

, 	58 

Toner HP CB 485A para inipressora HP, original do 
fabricante do equipamento; não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
ff.ibalagem em- que o produto está acondicionado: 

selo de seguránça 	de adordo com 	o 	Programa 
f 
Antipirataria da HP, nome/CNRJ do fabricante, marca 
do- produto, garantia, dati/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos ! consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. UND 5 

. 

. 

, 

. 
, 
' 

f 	59  

Toner LASER HP 2612A pará impressora HP, original 
do fabricante do equipamento, não recarregado e não

•  remanufaturado. As seguintes informações deverão 
I 	. 
er impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 

érnbalagem em.  que o produto está acondicionado: 
selo de segurança de acordo com 	o Programa 
Ántipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, garantia, data%prazo de validade e/ou UND 

- 

5 

. 	• 
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lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
Saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. 

• 

. 
, 	1 	• 

, 	. 
TOTAL 

(Local e Data) 

= 

.INSTRUCõES AOS PROPONENTES:  
i ; 

; Elaborar. uma Carta Proposta em papel timbrado da Empresa, que deverá conter, necessariamente, 
; 'as: odu(htes informações: 

:11 	!:•;. 
á) *Razão Social;' 	• 
b) CNP.); 
c),  Endereço completo; 

"Preço unitário de cada iterh solicitado e valor total da proposta; 
O prazo de validade do ORÇAMENTO (em algarismo e por extenso) não poderá ser inferior 
ia 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da data de entrega; 

f): telefone; 
Local e data; 
e-mail; 

i), Assinatura e rubrica do Representante da Empresa. 
• 

("art,,k ião". A 
Gabriel Silva Barbosa Araújo ivajj'Óe  

Matricula no 198197 
Setor de Compras e Licitações 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

01. JUSTIFICATIVA: A aquisiçãO de materiais de escritório 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. 

, 02 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; 

I 

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

--.• 
' 02.5. A Câmará Municipal ide 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 dê 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 tomemi as devidas providências, não aceitando, posteriormente, qualquer 
alegação de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer 
detalhe. 

03. PRAZO PARA PAGAMENTO 
; 
03.1. O pagamento do objeto ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis contados da entrega da nota 

fiscal ou fatura e consequente formalização do recebimento do objeto, mediante crédito em 
conta corrente; 
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104. INFORMAÇÕES 

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

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

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

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 15:18 
'sanplus@ig.com.br  
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
1.1 - CARTA DE COTAÇÃO.docx 

Alta 

À empresa SAN PLUS 

' 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 
CNID3 No 13.612.270/0001-03 

,• INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
1 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 
' Sètor de Licitações e Compras 

Câmara Municipal de Simões Filho 
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SANPLUS 
IDEIAPLUS PAPELARIA INFORMATICA LIMP. E SERIGRAFIA LTDA 

CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

À Câmara Municipal de Simões Filho 

Praça da Biblia S/N Centro Simões Filho 

Ao Senhor Diretor da Câmara Edson Souza 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

ENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

1 

Arquivo 	morto 	multionda, 	composto 	de 	plástico. 
Dimensões 	aproximadas: 	50x245x135 	mm. 	O 
produto 	deverá 	possuir 	espaço 	apropriado 	para 
identificação. UND 350 6,50 2275,00 
Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 	cor 	azul, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. 	Com 	escrita 	macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. CX 30 62,50 1875,00 

3 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor vermelha, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. 	Com escrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado 	de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada CX 10 62,50 625,00 

IDEIAPLUS PAPELARIA INFORMATICA LIMPEZA E SERIGRAFIA LTDA — CNN: 10.496.936/0001-09 
RUA HERMINIO BONIFACIO, 157 —CENTRO — SIMÕES FILHO — BANIA 
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acondicionado em caixas com 50 unidades cada 

4  

Caneta esferográfica, 	escrita fina, tinta cor preta, 

corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita 	macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 

aproximado de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 	metálica, 

esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 

e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 

vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 

acondicionado em caixas com 50 unidades cada. CX 10 62,50 625,00 

5  

Clips para papel, em aço niquelado, 	número 2/0 

(dois). 	Embalagem: 	caixa com 	100 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 

produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNP3 	do 

fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos 

competentes. 	Material 	conforme 	Norma 	SAE 

1010/20. CX 250 3,20 800,00 

6  

Clips para papel, em aço niquelado, 	número 4/0 

(quatro). Embalagem: caixa com 50 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 

produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNP) 	do 

fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos 

competentes. 	Material 	conforme 	Norma 	SAE 

1010/20. CX 250 3,20 800,00 

7  

Cola 	bastão, 	em 	tubo 	plástico, 	não tóxica, 	base 
giratória, formato cilíndrico, peso líquido entre 8 e 9 
g, com dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 	Conter 	o 	selo 	de 	identificação 	da 

conformidade que deve ser aposto na embalagem, 
de forma visível, legível, indelével e permanente. O 
produto 	deverá 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 

Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. UND 100 3,50 350,00 

8 Corretivo 	líquido, 	com 	18 	ml, 	atóxico, 	com UND 60 3,65 219,00 

IDEIAPLUS PAPELARIA INFORMÁTICA LIMPEZA E SERIGRAFIA LTDA — CNPJ: 10.496.936/0001-09 
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formulação 	à 	base 	de 	água. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente na embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome 
do produto, data de fabricação, número do lote, 
composição, peso, telefone de contato e modo de 
usar. As informações constantes do selo deverão 
estar conforme a 	Portaria 	Inmetro 	No 333/2012: 
Segurança, 	Compulsório, 	Registro 	002987/2014, 
INNAC0061, INMETRO. 

• 

9 

Elástico 	amarelo, 	circular, 	em 	látex 	ou 	borracha 

natural, 	resistente 	e 	flexível 	acondicionado 	em 

embalagem 	com 	100 	gramas. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem: 	nome/CNPJ do 

fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição e prazo ou data de validade. PCT 5 7,50 37,50 

10 

Envelope de papel Off-set branco, com gramatura de 
75 g/m2  e dimensões de 20 x 28 cm. Os envelopes 
deverão ser acondicionados em 	caixas com 	100 
unidades cada. 	O 	produto deverá atender a 	(s) 
normas 	(s) 	ABNT e 	resolução 	(ões) vigente 	(s) 
CONAMA/IBAMA. CX 30 37,00 1110,00 

_.1 

Envelope 	tamanho 	A4 	de 	papel 	branco, 	com 

gramatura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 324 
mm. Os envelopes deverão ser acondicionados em 
caixas com 100 unidades cada. O produto deverá 
atender a (s) normas (s) ABNT e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA. CX 30 62,00 1860,00 

	 12 

Fita 	adesiva, 	transparente, 	fabricada 	em 	filme 
plástico, de dimensões: 25mmx50, podendo variar 
+/- 	5%. 	A 	embalagem 	deve 	ter 	as 	seguintes 
informações impressas ou coladas pelo fabricante 
diretamente 	sobre 	o 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do produto, composição, prazo de 
validade, 	normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. 	Na 	data 	da 	entrega, 	o 	prazo 	de 
validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado 	na 	sua 	metade, 	tomando-se 	como 
referência, a data de validade informada. Atender a UND 100 4,75 475,00 

1DEIAPLUS PAPELARIA INFORMATICA LIMPEZA E SERIGRAF1A LTDA — CNPJ: 10.496.936/0001-09 
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(s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. 

13 

Grampeador metálico feito completamente em aço 
com uma base de plástico com capacidade mínima 
para grampear 100 folhas de papel 75 g/m2, com 1,0 
mm 	de 	espessura 	fosfatizada 	e 	de 	pintura 
eletrostática. 	A 	marca 	do 	produto 	deverá 	ser 
impressa sobre a mesmo. Deverá possuir base para 
fechamento do grampo com duas posições (grampo 
aberto 	ou 	fechado). 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão 
conter impressos na mesma os seguintes dados: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto 	e 
endereço. UND 10 99,90 999,00 

14 

Grampeador, 	metálico, 	capacidade 	mínima 	para 
grampear 	25 	folhas 	de 	papel 	75 	g/m2, 	com 
comprimento mínimo de 20 cm. A marca do produto 
devera ser impresso sobre o mesmo. Deverá possuir 
estrutura metálica, base para fechamento do grampo 
com duas posições (grampo aberto e fechado) e 
capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 
grampos 	26/6. 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão 
conter impresso na 	mesma os seguintes dados: 
nome/CNPJ 	do fabricante, 	marca 	do 	produto 	e 
endereço. UND 30 25,00 750,00 

15 

Grampo 	para 	grampeador, 	galvanizado, 	tamanho 
26/6. Embalagem: caixa com 5000 unidades e as 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 
o 	produto 	está 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	composição, 
quantidade 	e 	bem 	como 	sobre 	os 	riscos 	que 
apresentam a saúde e segurança dos consumidores. 
Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). CX 95 6,75 641,25 

16 

Lápis 	grafite 	no 	2, 	revestido 	em 	madeira, 	de 
comprimento 175 mm podendo variar em + ou - 5%, 
com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
caixa com 144 unidades cada. CX 4 58,00 232,00 

17 Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor UND 51 17,50 892,50 
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18 

19 

preta, 100 folhas, dimensões mínimas 298 x 203 
mm, numerado tipograficamente, papel de alta 
alvura com gramatura de 56g/m2. 
Livro protocolo, encadernado com 100 folhas, 
dimensões aproximadas de 215 x 160 mm, podendo 
variar +/- 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, endereço, quantidade de folhas e 

composição. 
Pincel marca texto de cores variadas, tinta de 
máxima durabilidade, formato ergonômico e ponta 
chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar 
com linha fina. O produto deverá ser entregue em 
caixas com 12 unidades cada. 
Papel alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 
210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em 
material impermeável antiumidade, contendo 01 
(uma) resma (quinhentas folhas). Rotulagem 
contendo no mínimo, nome, gramatura e dimensões 
do produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ do 
fabricante. Atender a (s) resolução (ões) vigente (s) 
CONAMA/IBAMA. O produto deverá ser 
acondicionado em caixa contendo 10 (dez) resmas. 
Papel vergê, dimensões 210 x 297 mm, formato A-4, 
gramatura 180 g/m2, cor branca. Embalagem: caixa 
com 50 folhas, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. Atender a (s) 
resolução (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 
Caixa de correspondência articulável injetada em 
poliestireno com duas bandejas no tamanho ofício 
para proporcionar arquivamento rápido. Medidas 

• 

UND 15 17,50 262,50 

CX 20 42,00 840,00 

CX 90 223,00 20.070,00 

CX 10 27,50 275,00 

UND 69,90 349,50 

20 

21 

zz 

23 

Pasta classificadora, em plástico resistente, incolor, 
com prendedor macho e fêmea de plástico. Tamanho 
e Profundidade: A4 (250x332mm), podendo variar 
em ate + 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto e código de barras. UND 350 

. 

2,50 875,00 
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24  

Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno tamanho 
ofício em cores variadas. O produto deverá possuir 
abas para fixar os documentos no interior da pasta e 

elástico 	para 	fechamento 	com 	terminação 	em 

plástico. Dimensões aproximadas: 335 X 30 X 235 
mm e espessura aproximada: 0.75 mm. UND 250 3,75 937,50 

' 

25  

Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho ofício, 
resistente e com acabamento sem falhas ou defeitos. 
Revestimento externo com PP e interno com papel 

branco, 	visor 	plástico, 	etiqueta 	face 	única, 	olhai 

niquelado e ferragem de alta precisão. Dimensões: 

Altura: 	34,5cm / Largura: 	28,5cm / Profundidade: 

8cm. UND 150 18,00 2700,00 

26  

Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, com 
hastes de metal e 6 posições para visor e etiqueta. 
Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm. UND 280 6,50 1820,00 

998,00 
27  

Perfurador de papel, com capacidade para perfurar 
no mínimo 25 folhas de papel 75 g/m2. Estrutura 
metálica com pintura eletrostática, com a marca do 
produto impresso sobre o mesmo, capacidade para 
fazer dois furos por folha de no mínimo 5 mm, com 
base plástica removível. Embalagem: acondicionada 
individualmente em caixa e na embalagem deverão 
conter os seguintes dados impressos: Nome/CNPJ do 
fabricante e marca do produto. UND 20 49,90 

28  

Perfurador de papel, metálico, com capacidade para 
fazer dois furos em, no mínimo, 100 folhas de papel 

75g/m2. 	Feito 	em 	chapa 	de 	aço, 	pintura 

eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário 
de escritório, pinos perfuradores com oxidação preta, 
apoio da base em polietileno. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. UND 5 189,90 949,50 

29  

Suporte para fita adesiva, em 	material resistente, 
com roldana e lamina de corte. Capacidade para 

rolos 	de 	fitas 	medindo: 	12x33, 	12x50, 	12x65 

19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e 
permitindo acoplamento de fitas com diâmetros de 1" 

e 3". UND 20 32 640,00 

30 

Prancheta em acrílico, para papel formato ofício, com 

prendedor 	metálico 	e 	dimensões 	24 	x 	34 	cm, UND 30 25,00 

- 

750,00 
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podendo variar em ate +/- 5%, na cor fumê. 

31  

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 cm de 
comprimento podendo variar + /- 5%, cabo em 
plástico de alta resistência. A embalagem deverá 
estar com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante. UND 15 12,90 193,50 

32  

Tinta para carimbo, com base de água, na cor preta. 
Embalagem com 40 ml. As seguintes informações 
deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante 
diretamente 	sobre 	o 	produto: 	Nome/CNP) 	do 
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, prazo de validade, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores. UND 5 7,00 

. 

35,00 

33  

Lixeira de aço telado aramada para escritório, feita 
de material resistente e maleável com capacidade 
aproximada de 12 litros e dimensões aproximadas de 
altura 28 cm e diâmetro de 26 cm. UND 80 69,90 5592,00 

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 	resistente, 	cor 

branca, 	transparente, 	com 	abas 	e 	elástico, 	de 
dimensões 245 x 335 x 18 mm, podendo variar em + 
10%. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, 	código de 	barra. 	Conter o selo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto 
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. UND 250 2,75 687,50 

35  

Extrator 	de 	grampo, 	tipo 	espátula, 	em 	metal 
cromado com 15 cm (permitindo variação de +/-
10%). UND 40 2,50 100,00 

36  

Régua em 	poliestireno, transparente, 	medindo 30 
cm, com escala em milímetros e centímetros, sem 
deformidades ou rebarbas. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. 
Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s). UND 40 1,99 79,60 

37  

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada 
bloco 	deverá 	possuir 	100 	notas 	feitas 	de 	papel 

(75g/m2) com adesivo acrílico reposicionável. UND 80 10,50 840,00 

38 Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta CX 3 62,00 186,00 
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39 

40 

de caneta e lápis, atóxica de dimensões: 
comprimento mínimo de 40 mm, largura mínima de 
16 mm e espessura mínima 6,0 mm. Conter o selo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto 
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 
Umidificador de dedos, sem cheiro, atóxico contendo 
12 g. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereço, quantidade, composição, peso, 
prazo de validade Na data da entrega, o prazo de 
validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado na sua metade, tomando-se como 
referência a data de fabricação informada. 
Corretivo em fita de dimensões 4,2mm x12m em 
formato anatômico, com corpo translúcido, cuja fita 
seja capaz de cobrir qualquer tipo de palavra ou linha 
inteira em apenas uma passada (sem deixar rastros 
após fotocópia) e que permita o uso logo após a 

utilização. 
Agenda telefônica, com índice, dimensões 
aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura em PVC, 
no mínimo 160 paginas e divisão alfabética. 

Pasta L, tamanho A4, feita em plástico flexível 
transparente e incolor, e que não grude ao papel. 
Cartucho para impressora HP 22 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
icrI pn7ar, Rnrial o rNP1 d annnresa fornecedora. 

UND 5 5,50 27,50 

UND 25 15,90 397,50 

UND 3 64,90 194,70 

UND 150 1,60 240,00 

UND 165,00.  3300,00 

41 

42 

‘f.5 

44 

CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 

informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 

Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora 

UND 
30 149,90 4497,00 
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45  

Cartucho para impressora HP 122 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 

indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 

informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNP) da empresa fornecedora. UND 30 99,00 2970,00 

46  

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 

informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 

Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNP.] da empresa fornecedora UND 30 85,00 2550,00 

47  

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado, e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 

informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 

Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNP] da empresa fornecedora 

UND 

20 67,00 1340,00 

48  

Cartucho para impressora HP 664 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 

informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. UND 20 72,00 1440,00 

49  

Refil de tinta preta original EPSON 70m1. Referência 
T664 UND 20 75,50 1510,00 

50  

Refil de tintas coloridas (ciano, magenta ou amarelo) 
originais EPSON 70m1 UND 20 75,50 1510,00 

51 

CD-R virgem embalado individualmente em envelope 
apropriado. 	Devendo 	ser 	acomodado 	em 	caixas 

contendo 	50 	unidades 	cada. 	Características: 
Capacidade para armazenamento de 700 MB de 
dados, 	ou 	80 	minutos 	de 	áudio, 	velocidade 	de 

gravação de 1 a 52x, tendo em uma das faces a 5 78,00 390,00 
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identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para 
escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada). 
As seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 

fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 
número do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 
produto. CX 

-.. 

52  

DVD-R virgem embalado individualmente em envelope 
apropriado. 	Devendo 	ser 	acomodado 	em 	caixas 

contendo 	50 	unidades 	cada. 	Características: 

Capacidade para armazenamento de 4,7 GB de dados, 
ou 120 minutos de vídeo, velocidade de gravação de 
1 a 8x, tendo em uma das faces a identificação 
técnica da mídia (tipo / capacidade para dados e 
áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta apropriada). As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 

fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 
número do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 

produto 

CX 

6 109,90 659,40 

53 

Mouse 	óptico 	USB 	de 	03 	botões, 	com 	scroll, 

compatível 	com 	PC 	e 	notebook, 	ergonômico 	e 

tamanho normal, compatível com Windows e Linux, 
tecnologia de sensor óptico sem esfera, conector tipo 
PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, resolução 
mínima 800 dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) 

com 	rolagem 	da 	tela 	manual 	e/ou 	automática, 

selecionável 	por 	click 	na 	roda 	de 	rolagem, 
compatibilidade com Windows para todas as versões a 
partir do Windows 98, compatibilidade com Linux, 
desenho simétrico para uso por destros e canhotos, 
garantia do fabricante mínima de 01 ano. Embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante e instruções de operação e instalação em 30 17,50 525,00 
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português. UND 

54 

Pen drive USB 2.0 com capacidade para 	16 GB, 

compatível 	com 	Windows 	e 	Linux. 	Garantia 	do 

fabricante mínima de 2 anos. UND 15 54,90 

42,00 

823,50 

1260,00 
`.5  

Teclado multimídia para microcomputador PC, 	107 

teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. 
- Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. 
- Conector USB. - Construído em termoplástico de cor 
preta - Mínimo de 107 teclas em angulo reto, com 
gravação permanente 	(a 	laser ou 	transferência 	a 

quente) das letras e símbolos; - Teclas Backspace e 
ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado 
das demais; - As teclas Power Off e Sleep devem 
estar em bloco separado do bloco que contem as 
teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana 
capacitiva com retorno táctil; - Curso de acionamento 
mínimo de 3,5 milímetros; - Distancia entre teclas de 
no mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem de 
inclinação; - Indicativo luminoso no teclado do status 

das funcionalidades "Num 	Lock" e "Caps 	Lock" - 

Garantia de 1 ano. As seguintes informações deverão 

ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 

embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNP3 do fabricante, site, nome do produto, 

data 	de 	fabricação 	e 	validade, 	número 	do 	lote, 

composição, 	peso, 	endereço, 	telefone de contato, 
modo de usar e precauções no uso do produto. 
Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s) 

UND 
30 

56 

Toner CB435A laser para impressora HP, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 

selo 	de segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 

Antipirataria da HP, nome/CNP3 do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 

saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 

vigentes e registros nos órgãos competentes. UND 5 199,90 999,50 
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remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes UND 

,- ---„.. 

58 

Toner HP CB 485A para impressora HP, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto está acondicionado: 
selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, 	garantia, 	data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. UND 5 217,00 1085,00 

59 

Toner LASER HP 2612A para impressora HP, original 
do fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto está acondicionado: 
selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, 	garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. 

UND 

5 199,90 999,50 

TOTAL 
81.464,95  
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br]  
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 15:05 
ideskjet@deskjetinformatica.com.lor 
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
1.1 - CARTA DE COTAÇÃO.docx 

Prioridade: 	 Alta 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

À empresa DESKJET 

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 r 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

I 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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À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Setor de Compras 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITENS 
' 

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca QTD 
Valor 

Unit 

Valor 

Total 

1 

Arquivo 	morto 	multionda, 	composto 	de 
plástico. 	Dimensões 	aproximadas: 
50x245x135 mm. O produto deverá possuir 
espaço apropriado para identificação. 

UND ALAPAST 350 R$ 4,20 R$ 1.470,00 

2 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor 
azul, corpo em material plástico resistente 
cristal transparente, tampa removível e com 
haste para fixação ao bolso. 	Com escrita 
macia e uniforme, comprimento aproximado 
de 140 mm, com a marca do fabricante 
gravada 	no 	corpo. 	Carga: 	tubo 	plástico 
aproximado 	de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 
metálica, 	esfera em tungstênio. 	Conter o 
selo de identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) 
do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades 
cada. 	 • 

CX CO M PACT 
OR 30 R$ 43,15 R$ 1.294,50 

3 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor 
vermelha, 	corpo 	em 	material 	plástico 
resistente 	cristal 	transparente, 	tampa 
removível e com haste para fixação ao bolso. 
Com  escrita macia e uniforme, comprimento 
aproximado de 140 mm, com a marca do 
fabricante gravada 	no corpo. 	Carga: 	tubo 
plástico 	aproximado 	de 	130,5 	mm, 	com 
ponta 	metálica, 	esfera 	em 	tungstênio. 
Conter 	o 	selo 	de 	identificação 	da 
conformidade 	que 	deve 	ser 	aposto 	na 
embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) 	vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 
produto deverá ser acondicionado em caixas 
com 50 unidades cada 

CX COM PACT 
OR 10 R$ 42,73 R$ 427,30 

Deskjet Comércio de Eletrônica e Informática Eireli - CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Av. Rui Barbosa N° 295, Centro, Simões Filho — BA 

Telefone: (71)3396-3772, mail: deskjet@deskjetinformatica.com.br  
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Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor 
preta, corpo em material plástico resistente 
cristal transparente, tampa removível e com 
haste para fixação ao bolso. 	Com escrita 

de 140 mm, com a marca do fabricante 
gravada 	no 	corpo. 	Carga: 	tubo 	plástico 
aproximado 	de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 
metálica, 	esfera 	em 	tungstênio. 	Conter o 
selo de identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) 
do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades 
cada. 

macia e uniforme, comprimento aproximado  

CX COM PACT 
. 	OR 10 

/( .'- 	, 
I  /--- 

N. 

R$43,15 

3.  

405 

R$ 431,50 

5 

Clips para papel, em aço niquelado, número 
2/0 	(dois). 	Embalagem: 	caixa 	com 	100 
unidades 	que 	deverá 	ter 	as 	seguintes 
informações 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos 
órgãos 	competentes. 	Material 	conforme 
Norma SAE 1010/20. 

CX FERPLAS 250 R$ 2,15 R$ 537,50 

6 

Clips para papel, em aço niquelado, número 
4/0 	(quatro). 	Embalagem: 	caixa 	com 	50 
unidades 	que 	deverá 	ter 	as 	seguintes 
informações 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos 
órgãos 	competentes. 	Material 	conforme 
Norma SAE 1010/20. 

CX FERPLAS 250 R$ 2,15 R$ 537,50 

7 

Cola bastão, em tubo plástico, não tóxica, 
base 	giratória, 	formato 	cilíndrico, 	peso 
líquido 	entre 	8 	e 	9 	g, 	com 	dados 	de 
identificação 	do 	produto 	e 	marca 	do 
fabricante. Conter o selo de identificação da 
conformidade 	que 	deve 	ser 	aposto 	na 
embalagem, 	de 	forma 	visível, 	legível, 
indelével e permanente. O produto deverá 
atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) 
vigente(s) do INMETRO. 

UND LEO$LE0 100 R$ 1,50 R$ 150,00 

8 

Corretivo líquido, com 18 ml, atóxico, com 
formulação à base de água. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em 
que 	o 	produto 	esta 	acondicionado: 
nome/CNPJ 	do fabricante, 	site, 	nome do 
produto, data de fabricação, número do lote, 

UND GLINORT 
E 60 R$ 2,70 R$ 162,00 

Deskjet Comércio de Eletrônica e Informática Eireli - CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Av. Rui Barbosa N° 295, Centro, Simões Filho — BA 
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composição, peso, telefone de contato e 
modo de usar. As informações constantes do 
selo deverão estar conforme a Portaria 
Inmetro No 333/2012: Segurança, 
Compulsório, 	Registro 	002987/2014, 
INNAC0061, INMETRO. 

9 

10 

11 

12 

Elástico amarelo, circular, em látex ou 
borracha natural, resistente e flexível 
acondicionado em embalagem com 100 
gramas. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente 
sobre a embalagem: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, quantidade, 
composição e prazo ou data de validade. 
Envelope de papel Off-set branco, com 
gramatura de 75 g/m2  e dimensões de 20 x 
28 cm. Os envelopes deverão ser 
acondicionados em caixas com 100 unidades CX 
cada. O produto deverá atender a (s) 
normas (s) ABNT e resolução (ões) vigente 
(s) CONAMA/IBAMA. 
Envelope tamanho A4 de papel branco, com 
gramatura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 
324 mm. Os envelopes deverão ser 
acondicionados em caixas com 100 unidades CX 
cada. O produto deverá atender a (s) 
normas (s) ABNT e resolução (ões) vigente 
(s) CONAMA/IBAMA. 
Fita adesiva, transparente, fabricada em 
filme plástico, de dimensões: 25mmx50, 
podendo variar +/- 5%. A embalagem deve 
ter as seguintes informações impressas ou 
coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, composição, prazo de validade, 
normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. Na data da entrega, o prazo 
de validade indicado para o produto, não 
deverá ter sido ultrapassado na sua metade, 
tomando-se como referência, a data de 
validade informada. Atender a (s) Portaria(s) 
viaente(s do DIC MCT 

PCT 

UND 

MAMUTH 5 R$ 4,00 R$ 20,00 

FORONI 30 R$ 26,00 R$ 780,00 

FORONI 30 R$ 36,00 R$ 1.080,00 

FITPEL 100 R$ 4,00 R$ 400,00 

13 

Grampeador metálico feito completamente 
em aço com uma base de plástico com 
capacidade 	mínima 	para 	grampear 	100 
folhas de papel 75 g/m2 , com 1,0 mm de 
espessura 	fosfatizada 	e 	de 	pintura 
eletrostática. A marca do produto deverá ser 
impressa sobre a mesmo. Deverá possuir 
base para fechamento do grampo com duas 
posições 	(grampo 	aberto 	ou 	fechado). 
Embalagem: acondicionada individualmente 

UND CIS 10 R$ 69,00 R$ 690,00 



ORÇAMENTO DE 
VENDA 

°s•• 'L> 
Desifiet 
I N F.O RM ÁTI CA ME= 

em caixa, na embalagem deverão conter 
impressos na mesma os seguintes dados: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto 
e endereço. 

14 

Grampeador, metálico, capacidade mínima 
para grampear 25 folhas de papel 75 g/m2 , 
com comprimento mínimo de 20 cm. A 
marca do produto devera ser impresso sobre 
o mesmo. Deverá possuir estrutura metálica, 
base para fechamento do grampo com duas 
posições (grampo aberto e fechado) e 
capacidade de carga mínima 01 (um) pente 
de 100 grampos 26/6. Embalagem: 
acondicionada individualmente em caixa, na 
embalagem deverão conter impresso na 
mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto e endereço.  

UND MAPED 30 R$ 18,70 
	

R$ 561,00 

15 

16 

17 

Grampo para grampeador, galvanizado, 
tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5000 
unidades e as seguintes informações 
deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o 
produto está acondicionado: nome/CNPJ do CX 
fabricante, marca do produto, composição, 
quantidade e bem como sobre os riscos que 
apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores. Atender a (s) norma (s) ABNT 
(s) vigente (s).  
Lápis grafite no 2, revestido em madeira, de 
comprimento 175 mm podendo variar em + 
ou - 5%, com ponta feita, gravado no seu 
corpo a marca do fabricante. O produto CX 
deverá ser acondicionado em caixa com 144 
unidades cada. 
Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, 
cor preta, 100 folhas, dimensões mínimas 
298 x 203 mm, numerado tipograficamente, UND 
papel de alta alvura com gramatura de 

2  

BIC 4 R$ 65,00 R$ 260,00 

SÃO 
DOMING 51 R$ 12,90 R$ 657,90 

OS 

LEO&LE0 95 R$ 5,46 
	

R$ 518,70 

18 

., 
Livro 	protocolo, 	encadernado 	com 	100 
folhas, dimensões aproximadas de 215 x 160 
mm, podendo variar +/- 5%. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	ou 
coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, endereço, quantidade de folhas 
e composição. 

UND 
SÃO 

DOMING 
OS 

15 R$ 12,00 R$ 180,00 

Deskjet Comércio de Eletrônica e Informática Eireli - CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Av. Rui Barbosa N° 295, Centro, Simões Filho — BA 
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alPfkl.BESIMUSFUO  

5' Barbosa Atailjo 
ppoi0 

Gider C 	 .21;1E. 

daA 
Ga 



sitalet ORÇAM EN 
VENDA 

‘0? P1/4  L 0$. 6,  

/40.‘ 
E cY 

1 N FO R MÁTICAMEE= - 

DtS~l°  
Gabriel5, aMsa /4.°  ,P352Ui i--)1)P.;!(1 Eider desti 	duka 

!ra 

19 

de 	máxima 	durabilidade, 	formato 
ergonômico e ponta chanfrada para marcar 
com 	linha grossa ou 	sublinhar com 	linha 
fina. 	O produto deverá ser entregue em 
caixas com 12 unidades cada. 

Pincel marca texto de cores variadas, tinta 
 

CX 
MASTERP 

RINT 
20 R$ 26,20 

,...— 

R$ 524,00 

20 

Papel 	alcalino, 	formato 	A-4, 	cor 	branca, 
dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 
g/m2. Embalagem: em material impermeável 
antiumidade, 	contendo 	01 	(uma) 	resma 
(quinhentas folhas). Rotulagem contendo no 
mínimo, nome, gramatura e dimensões do 
produto, quantidade de folhas, nome e CNP) 
do fabricante. Atender a (s) resolução (ões) 
vigente 	(s) 	CONAMA/IBAMA. 	O 	produto 
deverá ser acondicionado em caixa contendo 
10 (dez) resmas. 

CX CHAMEX 90 R$ 198,00 R$ 17.820,00 

21 

Papel vergê, dimensões 210 x 297 mm, 
formato 	A-4, 	gramatura 	180 	g/m2, 	cor 
branca. Embalagem: caixa com 50 folhas, 
com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. Atender a (s) resolução 
(ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX USAPEL 10 R$ 17,10 R$ 171,00 

22 

Caixa de correspondência articulável injetada 
em 	poliestireno 	com 	duas 	bandejas 	no 
tamanho 	ofício 	para 	proporcionar 
arquivamento rápido. Medidas aproximadas: 
355mm x 253mm. 

UND DELLO 5 R$ 43,00 R$ 215,00 

23 

Pasta classificadora, em plástico resistente, 
incolor, com prendedor macho e fêmea de 
plástico. 	Tamanho 	e 	Profundidade: 	A4 
(250x332mm), 	podendo variar em ate + 
5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas 	ou 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente sobre o produto: nome/CNP3 do 
fabricante, marca do produto e código de 
barras. 

UND ACP 350 R$ 1,50 R$ 525,00 

24 

Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno 
tamanho ofício em cores variadas. O produto 
deverá 	possuir 	abas 	para 	fixar 	os 
documentos no interior da pasta e elástico 
para 	fechamento 	com 	terminação 	em 
plástico. Dimensões aproximadas: 335 X 30 
X 235 mm e espessura aproximada: 0.75 
mm. 

UND ACP 250 R$ 2,65 R$ 662,50 

25 

Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho 
ofício, 	resistente e com acabamento sem 
falhas 	ou 	defeitos. 	Revestimento 	externo 
com PP e interno com papel branco, visor 
plástico, etiqueta face única, olhai niquelado 
e ferragem 	de 	alta 	precisão. 	Dimensões: 
Altura: 	34,5cm 	/ 	Largura: 	28,5cm 	/ 

UND CHIES 150 R$ 15,30 R$ 2.295,00 

Deskjet Comércio de Eletrônica e Informátta Eireli - CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Av. Rui Barbosa N° 295, Centro, Simões Filho — BA 

Telefone: (71)3396-3772, e- ail: deskjet@deskjetinformatica.com.br  



Deskiet 
I NFO R M ÁT I CA 11/~:: 

Profundidade: 8cm. 

.) 
..2.  

26 

Pasta 	suspensa 	marmorizada 	azul, 
plastificada, 	com 	hastes 	de 	metal 	e 	6 
posições para visor e etiqueta. Dimensões 
aproximadas: 361 x 240 mm. 

UND KRAFT 280 R$ 3,50 R$ 980,00 

27 

Perfurador de papel, com capacidade para 
perfurar no mínimo 25 folhas de papel 75 
g/m2. 	Estrutura 	metálica 	com 	pintura 
eletrostática, 	com 	a 	marca 	do 	produto 
impresso sobre o mesmo, capacidade para 
fazer dois furos por folha de no mínimo 5 
mm, 	com 	base 	plástica 	removível. 
Embalagem: 	acondicionada individualmente 
em caixa e na embalagem deverão conter os 
seguintes dados impressos: Nome/CNP3 do 
fabricante e marca do produto. 

UND MAPED 20 R$ 32,00 R$ 640,00 

28 

Perfurador 	de 	papel, 	metálico, 	com 
capacidade para fazer dois furos em, 	no 
mínimo, 100 folhas de papel 75g/m2. Feito 
em chapa de aço, pintura eletrostática, nas 
cores 	compatíveis 	com 	mobiliário 	de 
escritório, pinos perfuradores com oxidação 
preta, 	apoio 	da 	base 	em 	polietileno. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

UND CAVIA 5 R$ 160,00 R$ 800,00 

29 

Suporte 	para 	fita 	adesiva, 	em 	material 
resistente, com roldana e lamina de corte. 
Capacidade 	para 	rolos 	de 	fitas 	medindo: 
12x33, 12x50, 12x65 
19x50, 	19x65, 	20x50 e 25x50 (todas em 
mm) e permitindo acoplamento de fitas com 
diâmetros de 1" e 3". 

UND FORTOOL 
S 

20 R$ 42,00 R$ 840,00 

30 

Prancheta em acrílico, para papel formato 
ofício, com prendedor metálico e dimensões 
24 x 34 cm, podendo variar em ate +/- 5%, 
na cor fumê. 

UND ACRINIL 30 R$ 17,90 R$ 537,00 

31 

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 
cm de comprimento podendo variar + /- 
5%, cabo em plástico de alta resistência. A 
embalagem 	deverá 	estar com 	dados de 
identificação 	do 	produto 	e 	marca 	do 
fabricante. 

UND MAPED 15 R$ 8,80 R$ 132,00 

32 

Tinta para carimbo, com base de água, na 
cor 	preta. 	Embalagem 	com 	40 	ml. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	ou 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente sobre o produto: Nome/CNP3 do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 

UND RADEX 5 R$ 15,00 R$ 75,00 

Deskjet Comércio de Eletrônica e Informática Eireli - CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Av. Rui Barbosa N° 295, Centro, Simões Filho - BA 
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33 

Lixeira 	de 	aço 	telado 	aramada 	para 
escritório, 	feita 	de 	material 	resistente 	e 
maleável com capacidade aproximada de 12 
litros e dimensões aproximadas de altura 28 
cm e diâmetro de 26 cm. 

UND UTIFACIL 80 R$ 51,70 R$ 4.136,00 

34 

Pasta classificadora, em plástico resistente, 
cor 	branca, 	transparente, 	com 	abas 	e 
elástico, de dimensões 245 x 335 x 18 mm, 
podendo variar em + 	10%. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	ou 
coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, código de barra. Conter o selo 
de identificação da conformidade que deve 
ser aposto na embalagem e atender a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO. 

UND 
POLIBRA 

S 
250 R$ 7,15 R$ 1.787,50 

35 
Extrator de grampo, tipo espátula, em metal 
cromado com 15 cm (permitindo variação de 
+/- 10%). 

UND 
CARBRIN 

K 
40 R$ 1,85 R$ 74,00 

36 

Régua 	em 	poliestireno, 	transparente, 
medindo 30 cm, com escala em milímetros e 
centímetros, sem deformidades ou rebarbas. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. Atender a(s) 
norma(s) ABNT vigente(s). 

UND WALEU 40 R$ 0,85 R$ 34,00 

37 UND 

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. 
Cada bloco deverá possuir 100 notas feitas 
de 	papel 	(75g/m2) 	com 	adesivo 	acrílico 
reposicionável. 

80 R$ 7,50 R$ 600,00 

38 

Borracha 	bicolor 	(azul/vermelha), 	para 
apagar tinta de caneta e lápis, atóxica de 
dimensões: comprimento mínimo de 40 mm, 
largura 	mínima 	de 	16 	mm 	e 	espessura 
mínima 	6,0 	mm. 	Conter 	o 	selo 	de 
identificação da conformidade que deve ser 
aposto 	na 	embalagem 	e 	atender 	a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO. 

CX MERCUR 3 R$ 37,67 R$ 113,01 

39 

Umidificador de dedos, sem cheiro, atóxico 
contendo 12 g. As seguintes informações 
deverão 	ser 	impressas 	ou 	coladas 	pelo 
fabricante 	diretamente 	sobre 	o 	produto: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, endereço, quantidade, composição, 
peso, prazo de validade Na data da entrega, 

UND ACRIMET 5 R$ 4,90 R$ 24,50 

Deskjet Comércio de Eletrônica e Informática Eireli - CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Av. Rui Barbosa N° 295, Centro, Simões Filho — BA 
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40 

Corretivo em fita de dimensões 4,2mm x12m 
em 	formato 	anatômico, 	com 	corpo 
translúcido, 	cuja fita seja capaz de cobrir 
qualquer tipo de palavra ou linha inteira em 
apenas uma passada (sem deixar rastros 
após fotocópia) e que permita o uso logo 
após a utilização. 

UND LEO&LE0 25 R$ 7,90 R$ 197,50 

41 

Agenda telefônica, com índice, dimensões 
aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura 
em PVC, no mínimo 160 paginas e divisão 
alfabética. 

UND TILIBA 3 R$ 29,90 R$ 89,70 

42 
Pasta 	L, 	tamanho 	A4, 	feita 	em 	plástico 
flexível transparente e incolor, e que não 
grude ao papel. 

UND DELLO 150 R$ 0,90 R$ 135,00 

43 

Cartucho para impressora HP 22 colorido, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da 
Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa 
fornecedora. 

UND HP 20 R$ 145,00 R$ 2.900,00 

44 

CARTUCHO 	p/ 	impressora 	HP 	21 	preto, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da 
Nota Fiscal, Razão Social e CNP) da empresa 
fornecedora 

UND HP 30 R$ 105,00 R$ 3.150,00 

45 

Cartucho para impressora HP 122 colorido, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da 
Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa 
fornecedora. 

UND HP 30 R$ 92,00 R$ 2.760,00 

46 CARTUCHO p/ impressora HP 	122 preto, UND HP 30 R$ 75,00 R$ 2.250,00 

Deskjet Comércio de Eletrônica e Informática Eireli - CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Av. Rui Barbosa N° 295, Centro, Simões Filho — BA 
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47 

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da 
Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa 
fornecedora 

UND HP 20 R$ 66,00 R$ 1.320,00 

48 

Cartucho para impressora HP 664 colorido, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da 
Nota Fiscal, Razão Social e CNP) da empresa 
fornecedora. 

UND HP 20 R$ 69,00 R$ 1.380,00 

49 
Refil 	de 	tinta 	preta 
Referência T664 	

original 	EPSON 70m1. UND EPSON 20 R$ 75,00 R$ 1.500,00 

50 
Refil de tintas coloridas (dano, magenta ou 
amarelo) originais EPSON 70m1 

UND 20 R$ 75,00 R$ 1.500,00 

51 

CD-R virgem embalado individualmente em 
envelope 	apropriado. 	Devendo 	ser 
acomodado em caixas contendo 50 unidades 
cada. 	Características: 	Capacidade 	para 
armazenamento de 700 MB de dados, ou 80 
minutos de áudio, velocidade de gravação de 
1 	a 	52x, 	tendo 	em 	uma 	das 	faces 	a 
identificação 	técnica 	da 	mídia 	(tipo 	/ 
capacidade para dados e áudio / velocidade 
de 	gravação 	e 	espaço 	para 	escrita 	do 
conteúdo gravado com caneta apropriada). 
As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente na 
embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
site, nome do produto, data de fabricação, 
número 	do 	lote, 	composição, 	peso, 
endereço, telefone de contato, modo de usar 

CX 
MULTILA 

SER 
5 R$ 65,00 R$ 325,00 

Deskjet Comércio de Eletrônica e Informática Eireli - CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Av. Rui Barbosa N° 295, Centro, Simões Filho — BA 

Telefone: (71)3396-3772, e-rrt 	deskjet@deskjetinformatica.com.br  
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DVD-R virgem embalado individualmente em 
envelope 	apropriado. 	Devendo 	ser 
acomodado em caixas contendo 50 unidades 
cada. 	Características: 	Capacidade 	para 
armazenamento de 4,7 GB de dados, ou 120 
minutos de vídeo, velocidade de gravação de 
1 	a 	8x, 	tendo 	em 	uma 	das 	faces 	a 
identificação 	técnica 	da 	mídia 	(tipo 	/ 
capacidade para dados e áudio / velocidade 
de 	gravação 	e 	espaço 	para 	escrita 	do 
conteúdo gravado com caneta apropriada). 
As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, 	diretamente na 
embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: 	nome/CNP.) 	do 	fabricante, 
site, nome do produto, data de fabricação, 
número 	do 	lote, 	composição, 	peso, 
endereço, telefone de contato, modo de usar 
e precauções no uso do produto 

CX 
MULTILA 

SER 
6 
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Mouse óptico USB de 03 botões, com scroll, 
compatível com PC e notebook, ergonômico 
e tamanho normal, compatível com Windows 
e Linux, tecnologia de sensor óptico sem 
esfera, 	conector 	tipo 	PS/2 	aderente 	ao 
padrão de cores PC98, resolução mínima 800 
dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) com 
rolagem da tela manual e/ou automática, 
selecionável por click na roda de rolagem, 
compatibilidade com Windows para todas as 
versões 	a 	partir 	do 	Windows 	98, 
compatibilidade 	com 	Linux, 	desenho 
simétrico para uso por destros e canhotos, 
garantia do fabricante mínima de 01 ano. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante e instruções de 
operação e instalação em português. 

UND 
MULTILA 

SER 
30 R$ 19,00 R$ 570,00 

54 
Pen drive USB 2.0 com capacidade para 16 
GB, 	compatível 	com 	Windows 	e 	Linux. 
Garantia do fabricante mínima de 2 anos. 

UND 
MULTILA 

SER 
15 R$ 32,00 R$ 480,00 

55 

Teclado 	multimídia 	para 	microcomputador 
PC, 	107 	teclas 	layout 	padrão 	ABNT-2 
estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 
estendido 	com 	teclas 	para 	Windows. 	- 
Conector 	USB. 	- 	Construído 	em 
termoplástico de cor preta - Mínimo de 107 
teclas 	em 	angulo 	reto, 	com 	gravação 
permanente 	(a 	laser 	ou 	transferência 	a 
quente) 	das 	letras 	e 	símbolos; 	- 	Teclas 
Backspace e ENTER de tamanho duplo; - 
Bloco numérico separado das demais; - As 

UND 
MULTILA 

SER 
30 R$ 32,00 R$ 960,00 

Deskjet Comércio de Eletrônica e Informática Eireli - CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Av. Rui Barbosa N° 295, Centro, Simões Filho — BA 

Telefone: (71)3396-3772, e-mail: deskjet©deskjetinformatica.comV üft  
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teclas Power Off e Sleep devem estar em 
bloco separado do bloco que contem as 
teclas Insert e Delete. - Acionamento por 
membrana capacitiva com retorno táctil; - 

 

Curso 	de 	acionamento 	mínimo 	de 	3,5 
milímetros; 	- Distancia entre teclas de no 
mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem 
de 	inclinação; 	- 	Indicativo 	luminoso 	no 
teclado do status das funcionalidades "Num 
Lock" e "Caps Lock" - Garantia dei ano. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente na 
embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
site, nome do produto, data de fabricação e 
validade, número do lote, composição, peso, 
endereço, telefone de contato, modo de usar 
e precauções no uso do produto. Atender a 
(s) norma (s) ABNT vigente (s) 
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Toner CB435A laser para impressora HP, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente sobre 
a 	embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: selo de segurança de acordo 
com 	o 	Programa 	Antipirataria 	da 	HP, 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	garantia, 	data/prazo de 	validade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que 
apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes. 

UND HP 5 R$ 360,00 R$ 1.800,00 

57 

Toner HP 436A para impressora HP, original 
do 	fabricante 	do 	equipamento, 	não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente sobre 
a 	embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: selo de segurança de acordo 
com 	o 	Programa 	Antipirataria 	da 	HP, 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	garantia, 	data/prazo de validade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que 
apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes 

UND HP 5 R$ 360,00 R$ 1.800,00 

58 

Toner HP CB 485A para impressora HP, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 

UND HP 5 R$ 390,00 R$ 1.950,00 
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impressas pelo fabricante, diretamente sobre  
a 	embalagem 	em 	que 	ci 	produto 	está  
acondicionado: selo de segurança de acordo 
com 	o 	Programa 	Antipirataria 	da 	HP, 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	garantia, 	data/prazo de validade 

 

e/ou lote, bem como sobre os riscos que 
 

apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes. 
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Toner LASER HP 2612A para impressora HP, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente sobre 
a 	embalagem 	em 	que 	o 	produto 	está 
acondicionado: selo de segurança de acordo 
com 	o 	Programa 	Antipirataria 	da 	HP, 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	garantia, 	data/prazo de validade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que 
apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes. 

UND HP 5 R$ 350,00 R$ 1.750,00 

TOTAL 
R$ 70.374,61 

Validade Da Proposta: 30 (trinta) dias. 

Simões Filho, 10 de fevereiro de 2020. 

Deskjet Comércio de Eletrônica e Informática Eireli - CNPJ: 05.840.416/0001-31 
Av. Rui Barbosa N° 295, Centro, Simões Filho — BA 

Telefone: (71)3396-3772, e-mail: deskjet@deskjetinformatica.com.br  
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

Licitação- Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho. ba.gov. br] 
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 15:19 
'carmovic@hotmail.com' 
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
1.1 - CARTA DE COTAÇÃO.docx 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 	 Alta 

À empresa LEONARDO CARMO 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
1 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 

Elder Cale tino de Paula 
4.1,1 íriN CliMARAKIN ALDESIOF 

O Pereira Senil.. 	Gabriel Barbow híc.rj,,  
Apoio MENIONO 04 COPE 
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LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
CNPJ: 13.523.879/0001-06 
R Manso Cabral N° 73,Centro — Simões Filho-Ba 
CEP.: 43.700-000 
Email:carmovic@hotmail.com  

CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Simões Filho, 10 de Fevereiro de 2020 

\À Câmara Municipal de Simões Filho 

Ao Diretor 

Sr. Edson de Almeida Souza 

Validade do Orçamento: 30 dias 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

1 

Arquivo 	morto 	multionda, 	composto 	de 	plástico. 
Dimensões 	aproximadas: 	50x245x135 	mm. 	O 
produto 	deverá 	possuir 	espaço 	apropriado 	para 
identificação. UND 350 6,00 2.100,00 

{" 

2 

Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 	cor 	azul, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. 	Com 	escrita 	macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. CX 30 60 1.800,00 

3 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor vermelha, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. 	Com escrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 	meplica, CX 10 60 600,00 

Éder 	 e 
peire Pereira Sana:, ChARAMNIe
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LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
CNPJ: 13.523.879/0001-06 
R Manso Cabral N° 73,Centro — Simões Filho-Ba 

CEP.: 43.700-000 
Email:carmovic@hotmail.com  

MASTER I 
PAPER  

 

da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) 
vigente(s) do INMETRO. O produto deverá ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada 
Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor preta, 
corpo em material plástico resistente cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 

fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 

comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) 
vigente(s) do INMETRO. O produto deverá ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. 
Clips para papel, em aço niquelado, número 2/0 
(dois). Embalagem: caixa com 100 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 

produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. Material conforme Norma SAE 

1010/20. 
Clips para papel, em aço niquelado, número 4/0 
(quatro). Embalagem: caixa com 50 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 

produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. Material conforme Norma SAE 

1010/20. • 
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LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
CNPJ: 13.523.879/0001-06 
R Manso Cabral N° 73,Centro — Simões Filho-Ba 
CEP.: 43.700-000 
Email:carmovic@hotmail.com  

WIASTER 
PAPER 

Cola bastão, em tubo plástico, não tóxica, base 
giratória, formato cilíndrico, peso líquido entre 8 e 9 
g, com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem, 
de forma visível, legível, indelével e permanente. O 
produto deverá atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do IN METRO. 
Corretivo líquido, com 18 ml, atóxico, com 
formulação à base de água. As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente na embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNRJ do fabricante, site, nome 
do produto, data de fabricação, número do lote, 
composição, peso, telefone de contato e modo de 
usar. As informações constantes do selo deverão 
estar conforme a Portaria Inmetro No 333/2012: 
Segurança, Compulsório, Registro 002987/2014, 

INNAC0061, INMETRO. 
Elástico amarelo, circular, em látex ou borracha 
natural, resistente e flexível acondicionado em 
embalagem com 100 gramas. As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem: nome/CNP) do 
fabricante, marca do produto, quantidade, 
composição e prazo ou data de validade. 
Envelope de papel Off-set branco, com gramatura de 

75 g/m2  e dimensões de 20 x 28 cm. Os envelopes 
deverão ser acondicionados em caixas com 100 
unidades cada. O produto deverá atender a (s) 
normas (s) ABNT e resolução (ões) vigente (s) 

CONAMA/IBAMA. 
Envelope tamanho A4 de papel branco, com 

gramatura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 324 
mm. Os envelopes deverão ser acondicionados em 
caixas com 100 unidades cada. O produto deverá 

UND 100 3,00 300,00 

UND 60 3,50 210,00 

PCT 5 6,90 34,50 

CX 30 35,00 1050,00 

CX 30 60 1800,00 

7 

8 

9 

10 

11 



LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
CNPJ: 13.523.879/0001-06 
R Manso Cabral N° 73,Centro — Simões Filho-Ba 

CEP.: 43.700-000 
Email:carmovic@hotmail.com  
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12 

atender a (s) normas (s) ABNT e resolução (ões) 

vigente (s) CONAMA/IBAMA.  
Fita adesiva, transparente, fabricada em filme 
plástico, de dimensões: 25mmx50, podendo variar 
+/- 5%. A embalagem deve ter as seguintes 
informações impressas ou coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome/CNP3 do 
fabricante, marca do produto, composição, prazo de 
validade, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. Na data da entrega, o prazo de 
validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado na sua metade, tomando-se como 
referência, a data de validade informada. Atender a 
(s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. 
Grampeador metálico feito completamente em aço 
com uma base de plástico com capacidade mínima 
para grampear 100 folhas de papel 75 g/m2, com 1,0 

mm de espessura fosfatizada e de pintura 
eletrostática. A marca do produto deverá ser 
impressa sobre a mesmo. Deverá possuir base para 
fechamento do grampo com duas posições (grampo 
aberto ou fechado). Embalagem: acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão 
conter impressos na mesma os seguintes dados: 
nome/CNP3 do fabricante, marca do produto e 

endereço. 
Grampeador, metálico, capacidade mínima para 
grampear 25 folhas de papel 75 g/m2, com 

comprimento mínimo de 20 cm. A marca do produto 
devera ser impresso sobre o mesmo. Deverá possuir 
estrutura metálica, base para fechamento do grampo 
com duas posições (grampo aberto e fechado) e 
capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 
grampos 26/6. Embalagem: acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão 
conter impresso na mesma os seguintes dados: 

13 

14 

UND 100 

UND 

UND 

10 

30 

450,00 

990,00  

687,00 

4,50 

99,00 

22,90 
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LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
CNPJ: 13.523.879/0001-06 
R Manso Cabral N° 73,Centro — Simões Filho-Ba 
CEP.: 43.700-000 
Email:carmovic@hotmail.com  
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617,50 

comprimento 175 mm podendo variar em + ou - 5%, 
Lápis grafite no 2, revestido em madeira, de 

com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 

CX caixa com 144 unidades cada. 
Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor 
preta, 100 folhas, dimensões mínimas 298 x 203 
mm, numerado tipograficamente, papel de alta 
alvura com gramatura de 56g/m2. 	 UND 

Livro protocolo, encadernado com 100 folhas, 
dimensões aproximadas de 215 x 160 mm, podendo 
variar +/- 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNP] do fabricante, marca 
do produto, endereço, quantidade de folhas e UND 

composição. 
Pincel marca texto de cores variadas, tinta de 
máxima durabilidade, formato ergonômico e ponta 
chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar 
com linha fina. O produto deverá ser entregue em 

caixas com 12 unidades cada. 
Papel alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 
210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em 
material impermeável antiumidade, contendo 01 	

CX (uma) resma (quinhentas folhas). Rotulagem 20 

15 

nome/CNP] do fabricante, marca do produto e 

endereço. 
Grampo para grampeador, galvanizado, tamanho 
26/6. Embalagem: caixa com 5000 unidades e as 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 
o produto está acondicionado: nome/CNP] do 
fabricante, marca do produto, composição, 
quantidade e bem como sobre os riscos que 
apresentam a saúde e segurança dos consumidores. 
Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). CX 95 

16 
4 57,60 230,40 

17 
51 15,50 790,50 

15 15,00 225,00 
18 

CX 20 36,00 720,00 
19 

90 220,00 19800,00 
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contendo no mínimo, nome, gramatura e dimensões 
do produto, quantidade de folhas, nome e CNP] do 
fabricante. Atender a (s) resolução (ões) vigente (s) 
CONAMA/IBAMA. O produto deverá ser 
acondicionado em caixa contendo 10 (dez) resmas. 
Papel vergê, dimensões 210 x 297 mm, formato A-4, 
gramatura 180 g/m2, cor branca. Embalagem: caixa 
com 50 folhas, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. Atender a (s) 
resolução (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 
Caixa de correspondência articulável injetada em 
poliestireno com duas bandejas no tamanho ofício 
para proporcionar arquivamento rápido. Medidas 

aproximadas: 355mm x 253mm. 
Pasta classificadora, em plástico resistente, incolor, 
com prendedor macho e fêmea de plástico. Tamanho 
e Profundidade: A4 (250x332mm), podendo variar 
em ate + 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: nonne/CNPJ do fabricante, marca do 

produto e código de barras. 
Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno tamanho 
ofício em cores variadas. O produto deverá possuir 
abas para fixar os documentos no interior da pasta e 
elástico para fechamento com terminação em 
plástico. Dimensões aproximadas: 335 X 30 X 235 
mm e espessura aproximada: 0.75 mm. 
Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho ofício, 
resistente e com acabamento sem falhas ou defeitos. 
Revestimento externo com PP e interno com papel 
branco, visor plástico, etiqueta face única, olhai 
niquelado e ferragem de alta precisão. Dimensões: 
Altura: 34,5cm / Largura: 28,5cm / Profundidade: 

8cm. 
Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, com 
hastes de metal e 6 posições para visor e etiqueta. 

21 

22 
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Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm. 

27  

Perfurador de papel, com capacidade para perfurar 
no mínimo 25 folhas de papel 75 g/m2. Estrutura 
metálica com pintura eletrostática, com a marca do 
produto impresso sobre o mesmo, capacidade para 
fazer dois furos por folha de no mínimo 5 mm, com 
base plástica removível. Embalagem: acondicionada 
individualmente em caixa e na embalagem deverão 
conter os seguintes dados impressos: Nome/CNPJ do 
fabricante e marca do produto. UND 20 45,00 900,00 

28  

Perfurador de papel, metálico, com capacidade para 
fazer dois furos em, no mínimo, 100 folhas de papel 

75g/m2. 	Feito 	em 	chapa 	de 	aço, 	pintura 

eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário 
de escritório, pinos perfuradores com oxidação preta, 
apoio da base em polietileno. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. UND 5 169,90 849,50 

29  

Suporte para fita adesiva, em material resistente, 
com roldana e lamina de corte. Capacidade para 

rolos 	de 	fitas 	medindo: 	12x33, 	12x50, 	12x65 

19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e 
permitindo acoplamento de fitas com diâmetros de 1" 

e 3". UND 20 29,90 598,00 

30  

Prancheta em acrílico, para papel formato ofício, com 

prendedor 	metálico 	e 	dimensões 	24 	x 	34 	cm, 

podendo variar em ate +/- 5%, na cor fumê. UND 30 19,00 570,00 

31  

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 cm de 
comprimento podendo variar + /- 5%, cabo em 

plástico de alta 	resistência. 	A embalagem deverá 
estar com dados de identificação do produto e marca 

do fabricante. UND 15 12,00 180,00 

32 

Tinta para carimbo, com base de água, na cor preta. 
Embalagem com 40 ml. As seguintes informações 
deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante 

diretamente 	sobre 	o 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 

fabricante, marca do produto, endereço, quar,ade, UND 5 6,50 32,50 
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composição, prazo de validade, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 

consumidores. 

33 

Lixeira de aço telado aramada para escritório, feita 
de material resistente e maleável com capacidade 
aproximada de 12 litros e dimensões aproximadas de 
altura 28 cm e diâmetro de 26 cm. UND 80 65,00 5.200,00 

34  

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 	resistente, 	cor 

branca, 	transparente, 	com 	abas 	e 	elástico, 	de 

dimensões 245 x 335 x 18 mm, podendo variar em + 

10%. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 

impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 

do produto, 	código de barra. 	Conter o selo 	de 

identificação da conformidade que deve ser aposto 
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. UND 250 2,50 625,00 

35  

Extrator 	de 	grampo, 	tipo 	espátula, 	em 	metal 

cromado com 15 cm (permitindo variação de +/-

10%). UND 40 2,00 80,00 

36  

Régua em poliestireno, transparente, medindo 30 
cm, com escala em milímetros e centímetros, sem 
deformidades ou rebarbas. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. 
Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s). UND 40 1,50 60,00 

37  

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada 

bloco 	deverá 	possuir 	100 	notas feitas 	de 	papel 

(75g/m2) com adesivo acrílico reposicionável. UND 80 9,90 792,00 

38 

Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta 

de 	caneta 	e 	lápis, 	atóxica 	de 	dimensões: 

comprimento mínimo de 40 mm, largura mínima de 
16 mm e espessura mínima 6,0 mm. Conter o selo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto 
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. CX 3 60,00 180,00 

39 Umidificador de dedos, sem cheiro, atóxico contendo UND 5 4,90 24,50 
, 	 - 
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40 

41 

12 g. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereço, quantidade, composição, peso, 
prazo de validade Na data da entrega, o prazo de 
validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado na sua metade, tomando-se como 
referência a data de fabricação informada. 
Corretivo em fita de dimensões 4,2mm x12m em 
formato anatômico, com corpo translúcido, cuja fita 
seja capaz de cobrir qualquer tipo de palavra ou linha 
inteira em apenas uma passada (sem deixar rastros 
após fotocópia) e que permita o uso logo após a 

utilização. 
Agenda telefônica, com índice, dimensões 
aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura em PVC, 
no mínimo 160 paginas e divisão alfabética. 

Pasta L, tamanho A4, feita em plástico flexível 
transparente e incolor, e que não grude ao papel. 
Cartucho para impressora HP 22 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. 
CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora 
Cartucho para impressora HP 122 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 

42 

43 

44 

45 

UND 25 14,70 367,50 

UND 3 59,90 179,70 

UND 150 1,50 225,00 

UND 20 159,00 3180,00 

UND 
30 145,00 4350,00 

30 94,90 2847,00 
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405 

indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. 

UND 

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNP] da empresa fornecedora UND 30 84,90 2547,00 

46 

47 

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNP] da empresa fornecedora 
Cartucho para impressora HP 664 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNP] da empresa fornecedora. 
Refil de tinta preta original EPSON 70m1. Referência 

T664 
Refil de tintas coloridas (ciano, magenta ou amarelo) 

originais EPSON 70m1 
CD-R virgem embalado individualmente em envelope 
apropriado. Devendo ser acomodado em caixas 
contendo 50 unidades cada. Características: 
Capacidade para armazenamento de 700 MB de 
dados, ou 80 minutos de áudio, velocidade de 

Jo ne Pereira Santos 
MEMBRO PA COMI. 
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gravação de 1 a 52x, tendo em uma das faces a 
identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para 
escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada). 
As seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 
número do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 

produto. 
DVD-R virgem embalado individualmente em envelope 
apropriado. Devendo ser acomodado em caixas 
contendo 50 unidades cada. Características: 
Capacidade para armazenamento de 4,7 GB de dados, 
ou 120 minutos de vídeo, velocidade de gravação de 
1 a 8x, tendo em uma das faces a identificação 
técnica da mídia (tipo / capacidade para dados e 
áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta apropriada). As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 
número do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 

produto 
Mouse óptico USB de 03 botões, com scroll, 
compatível com PC e notebook, ergonômico e 
tamanho normal, compatível com Windows e Linux, 
tecnologia de sensor óptico sem esfera, conector tipo 
PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, resolução 
mínima 800 dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) 
com rolagem da tela manual e/ou automática, 
selecionável por click na roda de rolagem, 
compatibilidade com Windows para todas as versões a 
partir do Windows 98, compatibilidade com Linux, 
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desenho simétrico para uso por destros e canhotos, 
garantia do fabricante mínima de 01 ano. Embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante e instruções de operação e instalação em 

português. UND 

54  

Pen drive USB 2.0 com capacidade para 	16 GB, 

compatível 	com 	Windows 	e 	Linux. 	Garantia 	do 

fabricante mínima de 2 anos. UND 15 49,90 748,50 

55  

Teclado multimídia para microcomputador PC, 	107 

teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. 
- Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. 
- Conector USB. - Construído em termoplástico de cor 
preta - Mínimo de 107 teclas em angulo reto, com 

gravação permanente (a 	laser ou transferência a 
quente) das letras e símbolos; - Teclas Backspace e 
ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado 
das demais; - As teclas Power Off e Sleep devem 
estar em bloco separado do bloco que contem as 
teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana 
capacitiva com retorno táctil; - Curso de acionamento 
mínimo de 3,5 milímetros; - Distancia entre teclas de 
no mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem de 
inclinação; - Indicativo luminoso no teclado do status 
das funcionalidades "Num 	Lock" e "Caps 	Lock" - 

Garantia de 1 ano. As seguintes informações deverão 

ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 

embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, site, 	nome do produto, 

data 	de 	fabricação 	e 	validade, 	número 	do 	lote, 

composição, 	peso, 	endereço, 	telefone de contato, 
modo de usar e precauções no uso do produto. 
Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s) 

UND 
30 39,90 . 1197,00 

56  

Toner CB435A laser para impressora HP, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente so re a 5 195,00 975,00 
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embalagem em que o produto esta acondicionado: 

selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 

Antipirataria da HP, nome/CNID3 do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 

saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 

vigentes e registros nos órgãos competentes. UND 

57  

Toner HP 	436A 	para 	impressora 	HP, 	original 	do 

fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 

selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 

Antipirataria da HP, nome/CNP3 do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 

saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 

vigentes e registros nos órgãos competentes UND 5 195,00 

215,00 

975,00 

1075,00 58 

Toner HP CB 485A para impressora HP, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto está acondicionado: 

selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 

Antipirataria da HP, nome/CNP3 do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 

saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 

vigentes e registros nos órgãos competentes. UND 5 

59 

Toner LASER HP 2612A para impressora HP, original 
do fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto está acondicionado: 

selo de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 

Antipirataria da HP, nome/CNP] do fabricante, frarca 

. 

UND 5 185,00 925,00 
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do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  

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

Enviado em: 	 quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 10:44 
Para: 	 lourivalaraujo982@gmail.com' 

; Assunto: 	 SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
: Anexos: 	 1.1 - CARTA DE COTAÇÃO.docx 

Prioridade: 	 Alta  

À empresa MERCADINHO LOURIVAL 

Bom dia. 

O Setor de Licitações e compr'as 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. 

1 
I Atenciosamente, 

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

n; Pereira Santos CÂM
GAllailbMriUeNilsCl DE.¡Bar5osSaIMAÕfaEÚS FJ011.110 

MEMBRO DA COPEL 	 Apoio 



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

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

, Enviado em: 	 quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 10:43 
Para: 	 'marivaldosantiago777@gmail.com' 

' Assunto: 	 SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Anexos: 	 1.1 - CARTA DE COTAÇÃO.docx 

Prioridade: 	 Alta 

À empresa MARIVALDO SANTIAGO 

Bom dia. 

b:Se0:r de Licitações e comprs da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
empresa, um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Dpdos 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 

DE SIMÕES MN 
rosa AraiO 
oio, 

CWARRMUN1  
Joe na Pereira Santos 	

Gabriel S. 

UMORO DA COM. 



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

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

Enviado em: 	 quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 10:42 
Para: 	 'Iourenço santana' 
Assunto: 	 SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Anexos: 	 1.1 - CARTA DE COTAÇÃO.docx 

Prioridade: 	 Alta 

À empresa TL COMÉRCIO 

Bom dia. 

; O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta ,  
; empríea, um orçamento base4do nas informações contidas no documento em anexo. 

D'adOs 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. 

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

Obs 1:0 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 I 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Elder Celes no de Paul 
P 	rf 

414 " 
e Pereira Santos 

MEMBRO DA COPES. 

CÁMA 	UNICIPAL DE SIMÕES Fliái0 
Ga 	el S. Barbosa Araújo 

Apoio 

 

r 

; 



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

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013/2020 

ÂMARAM 	DESIMÓ 
Gabrie 	Barbosa Ar 

Apoio 

sna dèf C A„ie 

Iújo 

/ 4/4 ,0,23  
# Uno 	 JtibÉtig Poeira eàntos 

tio 	 MEMBRO DA CONL 

EMPRESAS 	 -497irs-3‘á - 

DESIGET INFORMÁTICA MASTER PAPER IDEAL PLUS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS APR 
QUANT 
IDADE 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

QUANT 
IDADE 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

QUANT 
IDADE 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1 ARQUIVO MORTO MULTIONDA UND 350 4,20 1.470,00 350 6,00 2.100,00 350 6,50 2.275,00 
1.875,00 

625,00 
625,00 
800,00 

2 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C< 50un 30 43,15 1.294,50 30 60,00 1.800,00 30 62,50 
62,50 3 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX 50un 10 42,73 427,30 10 60,00 600,00 10 

4 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX 50un 10 43,15 431,50 10 60,00 600,00 10 62,50 
3,20 5 CLIPS PARA PAPEL 2/0 C< 100un 250 2,15 537,50 250 3,00 750,00 250 

6 CLIPS PARA PAPEL 4/0 CX 100un 250 2,15 537,50 250 3,00 750,00 250 3,20 800,00 
350,00 
219,00 
37,50 

7 COLA BASTÃO UND 100 1,50 150,00 100 3,00 300,00 100 3,50 
8 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML UNO 60 2,70 162,00 60 3,50 210,00 60 3,65 
9 ELÁSTICO AMARELO CIRCULAR PCT 120un 5 4,00 20,00 5 6,90 34,50 5 7,50 
10 ENVELOPE DE PAPEL OFFSET C< 100un 30 26,00 780,00 30 35,00 1.050,00 30 37,00 

62,00 
1.110,00 
1.860,00 

475,00 
999,00 
750,00 
641,25 
232,00 
892,50 
262,50 
840,00 

20.070,00 
275,00 
349,50 
875,00 
937,50 

2.700,00 
1.820,00 

998,00 
949,50 
640,00 

11 ENVELOPE A4 DE PAPEL BRANCO CX 100un 30 36,00 1.080,00 30 60,00 1.800,00 30 
12 FITA ADESIVA UND 100 4,00 400,00 100 4,50 450,00 100 4,75 
13 GRAMPEADOR METÁLICO 100 FOLHAS UND 10 69,00 690,00 10 99,00 990,00 10 99,90 

25,00 
6,75 

14 GRAMPEADOR METÁLICO 25 FOLHAS UND 30 18,70 561,00 30 22,90 687,00 30 
15 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 5000un 95 5,46 518,70 95 6,50 617,50 95 
16 LÁPIS GRAFITE No 2 CX 144un 4 65,00 260,00 4 57,60 230,40 4 58,00 

17,50 
17,50 

17 LIVRO ATA 100 FOLHAS UND 51 12,90 657,90 51 15,50 790,50 51 
18 LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS UND 15 12,00 180,00 15 15,00 225,00 15 
19 PINCEL MARCA TEXTO CX 12un 20 ' 26,20 524,00 20 36,00 720,00 20 42,00 
20 PAPEL ALCALINO A4 CX 10 resmas 90 198,00 17.820,00 90 220,00 19.800_00 90 223,00 

27,50 
69,90 

21 PAPEL VERGÊ A4 CX 50 folhas 10 17,10 171,00 10 25,00 250,00 10 
22 CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL UND 5 - 	43,00 215,00 5 65,00 325,00 s 
23 PASTA CLASSIFICADORA UND 350 1,50 525,00 350 2,20 770,00 350 2,50 
24 PASTA ABA ELÁSTICO UND 250 2,65 662,50 250 3,50 875,00 250 3,75 
25 PASTA AZ PRETA LOMBADA LARGA UND 150 15,30 2.295,00 150 15,90 2.385,00 150 18,00 

6,50 26 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA UND 280 3,50 980,00 280 6,00 1.680,00 280 
27 PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS UND 20 32,00 640,00 20 45,00 900,00 20 49,90 

189,90 28 PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS UND 5 160,00 800,00 5 169,90 849,50 5 
29 SUPORTE PARA FITA ADESIVA UND 20 42,00 840,00 20 29,90 598,00 20 32,00 



30- PRANCHETA EM ACRÍLICO - UND - - 	30 17,90 - 	537,00 30 :19,00 570,00 30 - -25,00 
12,90 

750,00 
193,50 31 TESOURA MULTIUSO,EM AÇO INOX 	. _ UND 	_ _. 15 8,80 , 	132,00 15 12,00 180,00 15 

32 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA 	
_ UND 5 15,00 75,00 5 - 6,50 32,50 5 7,00 35,00 

33 LIXEIRA DE AÇO TELADO 	. UND 	- 80 51,70 4.136,00 80 "65;00 5.200,00 80 " 	69,90 5.592,00 
687,50 34 PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO UND 250 7,15 1.787,50 250 2,50 625,00 250 2,75 

35 EXTRATO DE GRAMPO UND 40 1,85 74,00 40 2,00 80,00 40 2,50 100,00 
79,60 36 RÉGUA EM POLIESTIRENO UND 40 0,85 34,00 40 1,50 60,00 40 1,99 

37 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS UND 80 7,50 600,00 80 9,90 792,00 80 10,50 840,00 
38 BORRACHA BICOLOR CX 40un 3 37,67 113,01 3 60,00 180,00 3 62,00 

5,50 
186,00 
27,50 39 UMIDIFICADOR DE DEDOS UND 5 4,90 24,50 5 4,90 24,50 5 

40 CORRETIVO EM FITA UND 25 7,90 197,50 25 14,70 367,50 25 15,90 
64,90 

397,50 
194,70 
240,00 

3.300,00 

41 AGENDA TELEFÔNICA 160 FOLHAS UND 3 29,90 89,70 3 59,90 179,70 3 
42 PASTA L TAMANHO A4 FEITA EM PLÁSTICO UND 150 0,90 135,00 150 1,50 225,00 150 1,60 
43 CARTUCHO HP 22 COLORIDO ORIGINAL UND 20 145,00 2.900,00 20 159,00 3.180,00 20 165,00 
44 CARTUCHO HP 21 PRETO ORIGINAL UND 30 105,00 3.150,00 30 145,00 4.350,00 30 149,90 

99,00 
4.497,00 
2.970,00 
2.550,00 
1.340,00 

45 CARTUCHO HP 122 COLORIDO ORIGINAL UND 30 92,00 2.760,00 30 94,90 2.847,00 30 
46 CARTUCHO HP 122 PRETO ORIGINAL UND 30 75,00 2.250,00 30 84,90 2.547,00 30 85,00 
47 CARTUCHO HP 664 PRETO ORIGINAL UND 20 66,00 1.320,00 20 65,00 1.300,00 20 67,00 
48 CARTUCHO HP 664 COLORIDO ORIGINAL UND 20 69,00 1.380,00 20 69,00 1.380,00 20 72,00 1.440,00 

1.510,00 49 REFIL TINTA PRETA ORIGINAL EPSON T664 UND 20 75,00 1.500,00 20 75,00 1.500,00 20 75,50 

50 REFIL TINTA COLORIDA EPSON ORIGINAL T664 UND 20 75,00 1.500,00 20 75,00 1.500,00 20 75,50 1.510,00 

51 CD-R VIRGEM CX 50un 5 65,00 325,00 5 75,00 375,00 5 78,00 390,00 
659,40 52 DVD-R VIRGEM CX 50un 6 69,00 414,00 6 100,00 600,00 6 109,90 

53 MOUSE ÓPTICO USB UND 30 19,00 570,00 30 15,90 477,00 30 17,50 525,00 
823,50 54 PEN DRIVE USB 2.0 16GB UND 15 32,00 480,00 15 49,90 748,50 15 54,90 

55 TECLADO MULTIMIDIA USB UND 30 32,00 960,00 30 39,90 1.197,00 30 42,00 1.260,00 
56 TONER HP CB435A LASER ORIGINAL UND 5 360,00 1.800,00 5 195,00 975,00 5 199,90 999,50 

999,50 
1.085,00 

57 TONER HP 436A ORIGINAL UND 5 360,00 1.800,00 5 195,00 975,00 5 199,90 
58 TONER HP CF3485A ORIGINAL UND 5 390,00 1.950,00 5 215,00 1.075,00 5 217,00 
59 TONER LASER HP 2612A ORIGINAL UND 5 350,00 1.750,00 5 185,00 925,00 5 199,90 999,50 

81.464,95 TOTAL 70.374,61 77.605,10 

Foram solicitados orçamentos para as seguintes empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitação: MERCADINHO LOURIVAL, MARIVALDO 
SANTIAGO TL COMÉRCIO, DESIGET INFORMÁTICA, IDEIAPLUS e MASTER PAPER. Obteve-se resposta das empresas descritas no mapa comparativo 
acima, conforme documentos anexados ao processo administrativo. Após o recebimento, aferiu-se uma média global de R$ 76.481,55 (setenta e seis mil 
quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). 

5,U Ufa Lr • 11‘9").  
Gabriel Silva Barbosa Araújo 

Matrícula no 198.197 
Setor de Compras e Licitações 

Jesane Pereira Santc., 
MERINO OA COPeL 



Edson de AI 	Souza , 
Diretor Admi 	ivo 

j 

Josa/ e Pereira Santor, 
MEMBRO DA COPE. 

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

Simões Filho, 10 de fevereiro de 2020. 

Processo Administrativo: no 013/2020. 
10  ! rugem. Diretoria Administrativa • 	• 	• 
! Destino: Diretoria Financeira 
Assunto: Fornecimento de Materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara 
MuniOpal de Simões Filho. ! 

, Prezado Senhor: 

Venho. por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria, informações quanto à existência de 
, prévisão orçamentária para;  as despesas descritas acima. O valor global estimado pela 
Administração com base nos orçamentos recebidos é de R$ 76.481,55 (setenta e seis 

, nikk quatrocentos e oitenta e um reais .  e cinquenta e cinco centavos). Assim 
solicito também, na oportunidade, que nos discrimine a dotação orçamentária que correrá 

i tal despesa. 

1 .Atenciosamente, 

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

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  

diMAINUN 	DE SIMÕES FILHO 
Gabriel S arbosa Araújo 

Apoio 



Jos e Pereira Santos 
MEMBRO OA COPEL 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA FINANCEIRA 
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA 

Simões Filho, 10 de fevereiro de 2020. 

Processo Administrativo: no 013/2020. 
Origem: Diretoria Financeira 

!Destino: Diretoria Administrativa 
Assunto: Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara 

: Municipal de Simões Filho. 

I I 

SenOr Diretor: 

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

orçamentária para a despesa acima informada, informo que: 

it 	3 
3 	„ 	• 
11 	, 
45 	. 

i 

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

76.481,55 (setenta e seis mil quatrocentos e oitenta e um reais ,,e cinquenta e - 

cinco centavos) para o período. 

13) 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 da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.03 — Material de Consumo — Material de Escritório/Material de 
Expediente 

Atenciosamente, 

L91i,Vtt&2£23 
Laiane dos Santos ouza 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Matrícula no 208207 

(.4  
Otoié1ib Santos de Ale car - 

COORDENADOR CO TÁBIL E F NANCEIRO, 
Portaria o 035/2O20 

4140042?/..0o ("ex-1-4- 
Dja 	Damaceno Chagas 

RETOR FINANCEIRO 
Ato no 026/2019 

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

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  CIMARANN ALDESIMGESF11.110 
Gabriel 	arbosa Araújo 

poio 



Eldé? Cefestm 
JOU Ag 

MENOR() DA cOPEL 

..; 

; EdSon. de 
Diretor A 

a Souza 
trativo 

clotak 
Gab 

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 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Simões Filho, 10 de fevereiro de 2020. 

Processo Administrativo: no 013/2020. 
Origem: Diretoria Administrativa 
Destino: Pregoeiro Oficial - Sptor de Licitações e Compras 
Assunto: Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara 
MunipiNI de Simões Filho. 

: • 
! 

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. 

i) 	I 

Atenciosamente, 

IPAL DE SIMUS FINO 
. Barbosa Araújo 
Apoio 



Oder Celesti 
ekre 

Cçkmara Municipal de Simões Filho 
Robson Cássio Pinheiro Pinto 

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

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

PARECER JURÍDICO N2 022/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2020 
DA: PROCURADORIA JURÍDICA 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 005/ 2020. 

EMENTA: Análise e manifestação jurídica acerca do 
Procedimento Licitató rio Pregão Presencial n2  
005/2020. Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais de escritório para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 
Obediência aos parâmetros da Lei Federal n° 
10.520/02. Lei Federal 8.666/93. Lei Federal 
123/2006 e Decreto Municipal n2  1.078/07. 
Legalidade da contratação. 

RELATÓRIO 

Vieram os autos a esta Procuradoria jurídica para exame e manifestação acerca da 
possibilidade de realização do Pregão Presencial n° 005/2020, com regime de execução de 
empreitada por menor preço global, referente à contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal 
de Simões Filho. 

Bem como demonstrado no presente expediente, a contratação dos serviços justifica-se 
tendo em vista a necessidade do devido suporte material as atividades desta Casa 
Legislativa. Sendo a quantidade estipulada baseada no quanto foi consumido durante o ano 
anterior. 

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 

CM 

40\ 

NICIPAIDES,IMO. ES,  FlIN 
t Arau Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia GS.Bariotajo  

Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 	

AP" 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  

Joe 	ereira Santo 
MEMBRO DA COPEL 



Umara Municipal de Simões Filho 
Robson Cássio Pinheiro Pinto 

Procurador (OAB 45.799) 
Alo Administrativo 11  0223/2019 

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

despacho da Comissão Permanente de Licitação para análise e manifestação jurídica acerca 
do Edital e seus devidos anexos. 

ANÁLISE JURÍDICA 

Preliminarmente é importante afirmar que a nossa festejada Constituição da Repúbliça de 
1988, em seu no art. 37, 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 escritório para 
suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, em razão da 
indispensabilidade do fornecimento de tais materiais. 

DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração 
Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo 
formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita conformidade 
com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação 
infraconstitucional. 

No que se refere à modalidade licitatória ora em análise, vale aclarar que a Lei 
10.520/2002 dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens 
e serviços comuns, sendo estes considerados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais (art. 1°, parágrafo único). 

AIDESIMÕES FILHO 
ar.bosa Araújo 

Moi(' 
chia,  

Gab 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
Telefax: (71) 2108-7200 /108-7227 
Site: www.camarasimoes,•a gov.b 
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Pereira Sante 
RO DA COPEL 
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Eider 	e aula 
emra 

e Pereira Santo 
MEMORO DA COPEI 

CIMARAMUNICIPALCÕESFILHO 

	

Balttkriel S. Bar0 	Araújo 
Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 	 Apoio Praça da Bíblia, 	— Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho 

Site: www.camarasim s.ba.g s v.br 

"Art. 40. 9 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; 
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Na fase interna do certame foram cumpridos todos os requisitos legais, cuja presença se 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. 

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. 

A ilustre e festejada 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." 

Nesse sentido, deve-se analisar a minuta apresentada à luz da Lei das Licitações, conforme o 
teor do Art. 40, in verbis: 

Câmara MunicipaCde mães Filho 
Robson Cássio Pinheiro Pinto 

Procurador (OAB 45.799) 
Ato Administrativo n°223/2019 
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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; 
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 12  e 22  do art. 48; 
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos 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 penalizações, por eventuais atrasos, e 
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos; 

exigência de seguros, quando for o caso; 
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; 
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 
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. 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 
Site: www.camarasi • es.ba.g v.br 
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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 n°. 10.520/2002 Lei Federal n° 123/2006 e Decreto Municipal n2  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° 005/2020, 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, 11 de fevereiro de 2020. 

ROBSON CASSIO PINHEIRO PINTO 

PROCURADOR JURÍDICO 

OAB/BA 45.799 

CAMARAMUNICIP DE ST.MÕES 
Gabriel S. Barbosa Ai.új 

Apoio 

# 
, 

Jos e Perçua Saflt 
memaRo coPe,À 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



• 

” 	, 
.; 	, Elder Cel 

Prgdéi 
de Paula Proeira Sato 

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

Simões Filho, 11 de fevereiro de 2020.,. 

Processo Administrativo: no 013/2020. 
,Orlgem: Pregoeiro Oficial Setor de Licitações e Compras 
It- . s ino: Procuradoria JuríOca 

• Assinto: Emissão de Parecer Jurídico referente ao Edital do Pregão Presencial no 
005/2020. 

; Encaminhamos a Vossa Senhoria o Processo Administrativo no 013/2020, visando 
'forhecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara 

Municipal de Simões Filho; referente ao Pregão Presencial no 005/2020. Assim 
sendo, solicitamos o-exame e parecer sobre o Edital e seus Anexos, nos termos do art. 
3ã, Parágrafo único da Lei no 8.666/93 e Lei no 10.520/2002. 

, Atenciosamente, 

iNGitale DA COPEL,  

CIMARAMUN 	DE S1tiõESF10 
Gabriel S. arbosa Araújo 

Apoio 

Praça da 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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RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Social. 	  

Nome de Fantasia. 	  

CNPJ:No 	  

ÉrCleri.eço• 	  

Cidade 	  Estado 	  Tel. 	  

• 	! 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de material de escritório, 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, 
CóPiaclo 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: licitacaocamarasimoesfilho.ba.gov.br. -.; ,; • 	• ; „ •• • 

	

	IToda, informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
.1 	'1 littb://ba.bortaldatransbarencia.com.bricamara/simoesfilho/.  ; 	• 

tr , 

	

	 O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
responsabilidade da comunicação direta com o licitante, por melo:de fax•ou e-mail de 
eventuais esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no 1  inátruniento 

. 	, convocatório no decorrer do processo do certame, não cabendo posteriormente 
qUalquer reclamação. 	 T.2 

'Local:     de 1. 

 

	 de 2020. : 

 

Nome do Contato por extenso 	  

Agsinatúra: 	  

MÁ§ fliN 	ddiARDIUN1 DESDIUSF110, 

no pereira saptc:  Gabriel S. rbosa Araújo 
Apoio 	
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. 	 A 	1 
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, 	 _ 

EDITAL — PROCESSO LICITATóRIO No 007-2020 
Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal n°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 
jÀneiro de 2007. 

:MIÓbALIDADE — PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020. 	 • I 	. 	• 

,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013/2020. 	 . i 
1 	 , i 

OBJETO A CONTRATAR: 	 , 

Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, conforme especificações constantes nó 
Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

• 	 SESSÃO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 	' 
. 	, . 	 , 

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

Horário 	inicial 	para 	o 	recebimento . das 
propostas: 09h3Omi n (horário local) 

._ 

Pregoeiro: Elder Celestino de Paula (Portaria no 025/2020) 
, 

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. portaldatra nspa rencia.com. br/camara/simoesfi lho/ 
E-mail: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  

osSaiRk.órajoUl°Página 2 de 53 
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i 
i 

I Á Câmara Municipal de Simões Filho por intermédio do Pregoeiro Oficial, Elder Celestino de Paula, designado 
através da Portaria no 025/2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 
local indicados fará realizar licitação vinculada ao Processo Administrativo no 013/2020, na modalidade 

. PREGÃO PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de 'empresa ,para o 
fornecimento de materiais para escritório, 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 h° 

	

11 	• 
8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Federal no 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal no 
1.9781de 08 de janeiro de 2007. 

, 	. 
; ;1: DO OBJETO , 
i 

; • 

2. DA SESSÃO DE ABERTURA 
, 	•li; 

DATA DA SESSÃO: xxhoc/ 2020 
; 	INÍCIO DA SESSÃO: 09h3Oinin (horário local) 

I . 	. „ . 	LOCAL: Câmara MuniCipal de Simões Filho - Praça da Bíblia; s/n — Centro *- Sirrites FiÍh&B •-• 
CEP: 43.700-000, tel.: (71) 2108 7200/7236. 

Ocorrendo decretação de feriado, ou qualquer outro motivo de foça maior- que• irnpeça '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. 

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 'adqãirido.  õ: 
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 erri' proCes§ir 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 dé 
Simões Filho ou que' tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública.. 

014  
Jos!' e Pereira Santu, 

, MEMBRO DA COPEL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020. 

I. • !i -1 	A presente licitação tem por objeto o fornecimento de materiais de escritório para suprir as ; • 	! 
necessidades da Câmara Municipal de Simões, conforme informações constantes .neste. Edital e 
seus anexos. 

CMORMAUR 
Gabriel 

bESUAÓESF11.110  
hosa Araújo 
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É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos corp 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. 

. 	, 
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. 

Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da ADMINIS112AÇÃO, 
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 funcioriamento 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 ãs 
13h:00min), não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados-via fax 
ou por meio eletrônico. 

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

r. 
, 3;10 Não será permitida à participação de empresas que tenham enviados seus ENVELOPES 

(Creclenciamento, Proposta de Preços e Habilitação) via Correios/Sedex/Viação Aérea. 
. 	'I.' 	• 

; 3;11 Serão aceitos os erWelopes entregues por um preposto, desde que os mesmos sejam 
I 1  • 	protocolados (PRESENCIALMENTE) no setor apropriado até o horário designado para a sessão 

de abertura do presente Pregão Presencial. 	 - 
1 

; 3.12 As empresas interessadas em participar deste procedimento, poderão se fazer representar'tju-nto'a 
Câmara Municipal de Simões Filho na Comissão de Licitações, no dia; horáricre.loCal iihdicadd 
neste Edital por meio de representante legalmente constituído. 

' .4. DO CREDENCIAMENT&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. 

3.5 

CM4ARAMUNICI 	E SiNt 

Jose 	Pereira  santo, 	Gabriel S.i,SaraUi0 

§ffieltaR0 DA COPEL 
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4.1.1 O credenciamento será efetivado por: 

	

a) 	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 adininistraddres, em 
cópias simples acompanhadas das originais ou cópia autenticada em Cartório; 

Em se tratando de mandatário, através de CREDENCIAL, 'esta será apre-sentada 
(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 contante rio 
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 nãb apresentação ou a apresentação de forma incorreta da procuração/credencial, nãci:excluirá 
a empresa interessada de participar da licitação, mas impedirá o representante de se manifestar e 
de responder pela empresa a qual está vinculado; 

ie. 

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:reãPonsável 
pelo 	credenciam'ento 	poderá 	consultar 	o i 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 identificáção do representante indicado. 

	

.2 	No credentiamento, o i-epresentante da licitante entregará à Comissão de Licitação; em separadO2, 
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; 

	

c.) 	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 
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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ENVELOPE No 02— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO .SOCIAL DA LICITANTE: 
CNP.] No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

ne Pereira tmffiv 
PIEWRG DA copo, 

CÂMARAS 
Gabrie 

vir 
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proposta de preços e/Ou dos documentos de habilitação, poderá, o Pregoeiro, na presçnça. 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.  deélaração 
acima. 

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

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 rio 01 (PROPOSTA - 
DE PREÇOS) e no 02 (HABILITAÇÃO), modelo ANEXO VII. 

. • 

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

4.7 - Os documentos referidós no item 4, poderão ser apresentados, em cópiâ'autenticada poreart-cirib, 
, 	ou 'cópia não autenticada acompanhada do original. 	 • 	 :"' 

	

; 1 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. 

I 1 	; 
.5J DA FORMA. DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS 

HABILITAÇÃO 

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 005/2020 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020 
ENVELOPE No 01 — PROPOSTA DE PREÇOS 
.RAZÃO 'SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

• 

'14f .-. 

=.• 	. 
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. 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 tinformatizado, de - 
forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância ás 
especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas• demais pelo seu 
titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando: 

a) 	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; 

• 
I 	, 

*2 	 . t) 	Prazo mínimo de validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias, contados a partir -da data • • 
• 

s'.:1) A proposta deve, coriforme as especificações deste Edital, precisar os materiais á serem - • ; „ 

Declaração de que a Iproposta apresentada contempla todas as despesas netetséria's;párá•a , 
prestação dos serviço ou fornecimento dos produtos objeto desta-  licitação, eiceto''•aqueias 

• 	. 	. ...., 

ii 	 expressamente estabelecidas neste ato convocatório, •sendo de exclusiva responsabilidade dá -  •• 
contratada, inclusive, : as despesas com os profissionais envolvidds * tais colmo: transporte; 
alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições 
sociais, fiscais, paraNcais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado,- • não cabendo quaisquár 
reivindicações devidas I a erros nessa avaliação, para efeito de solicitár revisão de "Preçós por ..' 
recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

Havendo divergência entre os valores apresentados em algarismos e aqueles 4ápresentados 'por 	: 

extenso, a comissão de licitação considerará aqueles apresentados por extenso. 

	

; 6.3 	Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicion_al,.salyo 
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. 

	

i;1! 	• 
7. DOS DOCUMENTOS DE ,HABILITAÇÃO 

7.1 	Para habilitação ao práente PREGÃO os licitantes deverão apresentar em ordem seqúèricial 'e -- 
encadernados (preferericialmente) os documentos relativos a: 

, 7.1.1 Habilitação jurídica, consistindo nos seguintes documentos: 
„ 

I. 	Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações se forem b caso, ÈUdo -devidamentá 
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; 

Página.7 de 53. . 
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Ato constitutivo, estatUto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, tudo devidamente 
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 comld objeto licitado; 

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

:IV. 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 ideiritidade do representante legal da empresa (sócio administrador), em cópia 
simples juntamente corii o respectivo original, ou cópia autenticada em Cartório. 

7.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 
t.. 

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

:II. 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 dd 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 econôniico financeira, consistindo nos seguintes documentos: 

.I. 	Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida peló distribuidor 'dá séde do 
licitante, com data de 'expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventá) dias anteriores' à data 
da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade; 

II. Comprovação de Capital ou Patrimônio Líquido no montante mínimo de R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais) para o valor total estimatio deste certame. 

11 
4.44 
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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 serri 
competência legal para atestarem a execução da atividade; 

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 fdrma do 
ANEXO V; 

I 
Declaração de que ente 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; 

r 	• 

As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; ihexistindo 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". 

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 nest.e 

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; 

7.2 

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

,• 	• 

8.3 	Quando todas as propdstas 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. 

_Página 9 de 53 
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4.) 
Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do Edital, e estando o 
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro 
negociar, visando a obter preço melhor. 

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

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; 

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.  erbais 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR' 'PREÇO • 
GLOBAL observados os prazos máximos para fornecimento, as especifidações técnicas 
parâmetros mínimo á 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 walor, 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): 

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

8:7.2 Após d encerramento dos lances, a ME ou EPP melhor classificada será coOotada 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 hão 	sidõ 
apresentada por ME ou EPP. 

	

8.8 	Encerrada : a etapa coenpetitiva 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 econômicd financeira: 

4AS VP4  
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,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, 
alterada pela Lei amplementar n° 147/2014, podendo ser prorrogado por iâual período, clifo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, para a regularização da documentação, do pagamento :ou do parcelarriéntd: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.' • -"--; ; 
, 	• 	i 	 • 

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

'8.íi • Caso a oferta não seja aceitável ou se o licitante desatender às éxigências habilitatórias, o 
pregoeiro .examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordéM de * 
classificação, e assim 'sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 'endo, 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 

Declarado o vencedor, „qualquer licitante poderá manifestar imediata e imotivadarnente.Optenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação-das • *razões 
recurso, ficando os derilais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarraipes efn,igual 
número de dias, que *, começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lheá I ,• 
assegurada vista imediata dos autos. 

	

9.2 	O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis , de „ 

	

9.3 	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência,-:do direito 	.._ 
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 

, 	. aproveitamento. 

9.6 

o contrato no prazo definido em edital. 
"' 	• 

Se o licitante vencedor', convocado dentro do prazo de validade da•suã'PrOpOstainãoscelebrat''ó 
contrato, 6 pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, ria ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que' atenda ao 'edital, 4erido:fii 
respectivo licitante deciarado vencedor. 
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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, eiisejar:o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãá 
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 múltas previstas em -edital e 
no contrato e das demais cominações legais. 

; 9.7• • 
; 

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. 

Farão parte integrante Ido 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. 

1'103 Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta Øe preços-readeqáad•Vao 
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.. 	 • 	• 
1 	ryL 

10.4 A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais a-ditamentoS 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 issinattira; "paf.a 
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. 

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

; 
i
106 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 & Contratd, 'dentrõ dd"praiô 
estabelecido sujeitará, ;ainda, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo 

f 	 prazo de 12 (doze) meses. 
j 

. 	1 
108 	No: ato da contrataçãe, o proponente vencedor deverá apresentar documento dé prd-curaãô 

devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante.a assinar o'!contrato erp • 
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. 
; 	r 

. 	•:•• k::' 
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Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o ..dia do início 
; • 	incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente naf..âmára •- 
, 	Municipal de Simões Filho. 

11:1i4 	Das sessões públicas dle processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, devendo 
ser assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

11:12 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera admin&rativá, 
será competente o forci da Comarca de Simões Filho/Ba. 

f 

,i1.13 Os proponéntes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos aditionais, kleVerão. fazê,lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
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11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As normas disciplinaddras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde 'que não .cOrnprortietám o 
interesse Público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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 licitaçãó, 
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

S.' As recusa ou as impossibilidades de assinaturas devem ser Registradas expressaMente na - . 
própria ata. 

11.6 	Os envelopes das licitahtes participantes que ficarem retidos sob a guarda da Cdálistão fitãrão 
disposição pára 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 prazó acima 
referido. - t-, 	,- 

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 'Prégãci::- ' 
:-- :;•-r 

	

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

11;9: Acolhida á petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaçãb do 
certame. 

. 	•• 
11:10 Os casos omissos do Presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeirb,‘que`décidirá 'cbm baãe 

na legislação em vigor. 
. . 	„ 

11,11 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas-  de ordéni'estretátité""nté 
infórmal. 	 • ;,5. 	- 

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

I
; :i, • 	. • 

Jou I1'Pereira Santos 
MEMBRO DA COMI. 

CÂMARA MUNI 
Gabriel 5.8 
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, 	• 
, 

1115 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitarite, das cOndiçõá 
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 
suficiente . para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ..ou•- Por 

:- provocação de qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado: 

; .1.17 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. • 

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.  . ;.; 

	

' . I 	/ :1I• contrariem a legislaçãoipertinente. 	 ; :•• • • 
H • 
4;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 proposto, 

; 12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 	Os recursás 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: 33.90.30.03 — Material de Consumo — Material de Escritório/Material de 
Expediente 

.13. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

13,1 A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por preço 
global. 

• 
, 14. DOS ANEXOS 

I 

í 4:1 	São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

e) 	Anexo I.- Termo de Referência; 	 i 

b) 	Anexo II - Modelo de Pipposta de Preços; 
Anexo III : Modelo de eredenciamento; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação; 

e) 	Anexo V - Modelo de Declaração do disposto no Inciso XXXIII do art. 70  da CF; 
f) Anexo VI Modelo de Declaração de cumprimento do disposto do art. 90  da Lei 8.666/93; 

' 	g) Anexo VII - Modelo de Declaração Lei no 123/06; 
• h) Anexo VIII — Modelo de Declaração de Idoneidade; 

&ler Ceies 
4kt 11' 

Josan ;I Pereira Santoz, 
MEMBRO gA COM_ 

CÁMARANNYI 
Página 4 de,53 

Gabriel S. B 	SMÕEST11110 
Apoio ar o a Araújo 
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Anexo IX - Minuta de contrato. 

!SiMõe's Filho, 11 de fevereiro de 2020. • 	• 

Elder Ce e eno de P 
Pregoeiro 

• 

4,(41.011 
Josa Poreira Santos 

MEMBRO DA COPEL 
CÂMARA MUNICIP DE SIMÕES FILHO 

Gabriel S. Barbosa Araújo 
Apoio 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. 	DO OBJETO: 

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

' 	DA JUSTIFICATIVA: 

A aquisição de materiais de escritório justifica-se tendo em vista a necessidade do devido suporte 
Material às atividades desta Casa Legislativa, sendo que a quantidade estimada para consumo foi 

	

i . 	, 	 , • 	• 	: 	 . 	,. 
- 111 , estipulada. levando-se em conta o que foi consumido durante o ano ánterior, 1,observando-se o -:'• 

iii • 'quantitativo que será entregue conforme utilização e disponibilidade de espaço físico para 
armazenamento nas instalações da CONTRATANTE. 

• 

As médias de preços, previstas para esta contratação foram calculadas com base em orçamentos 
recebidos pela Administração, em 10/02/2020, e servem apenas de indicativos, para efeito de 
formulação das propostas de preços. 

! 
! 
	CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

: 

	

3.1. 	Caberá á Câmara- Municipal, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a entrega e qualidade dOs 
produtos, objeto desta licitação; 

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

—, ,I, - 	• ....-.N... , i ri,.; 
:I 	• 1. • 	 •_ 	1 

'. I 3.3. 	O descarregamento dos materiais ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada àtmão de .., 
, obra necessária; 	i 

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

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. 

. 	As especificações não mencionadas (especificações omitidas), não isentam a empresa fornecedora 
aos materiais do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme es6beleCeo CódidO 
de Defesa do Consumidor;• 

DA DOCUMENTAÇÃO PÁRA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 
•• 	ier 	`.) 	• 

;e 
kavisa-pÃ2 , 

Ii7/PAtt!" ! 

^.4 

• 

4.4/;14 
Q.Poreira Santa 

MEMBRO DA COPEL 

dillARAMUNkIDESIMÕESFIIHO Página 16 de 53 
Gabriel S arbosa Araújo 

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

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

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

1! • • 

IV.: . • Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida peia Caixa 
Econômica Federal; ! 

.." 	. "1 	 .. ; 
. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND, expedida pela Justiça do Trabalho — Lei Federal 

1 
no 12.440 de 07 de julho de 2011; 

i i ' 	; 	• 
• II': f.. ..i.4 

-Irfl;,•, I•1 4.2: ; As certid
• 	

ões relacionadas no item anterior serão anexadas por ocasião, também, 

,:".:11.• . j 	i, FISCAL/FATURA emitida. ! 	 s 
- 	.(ille,.„ 	: 
1, II 	1:.::,!;• 	' 	I 

1 ‘J •..J- 	 , 	 , 
;•,j 4  : 

; ; • II, 	 41 "tt 4V\ 

EIder Geles.. o de Paul 
;i;j3I :('.:,',1 	 Preg 

,..,., 
g!* ! : 
1! 21; tii iti ' It  

P I  
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„i 

CÂMARAMU IPAIDESIMÕESF11110 Jota e Pereira Santos 	Gabriel S. Barbosa Araújo 
BOBAM DA COPE- 	Apoio 

, 
de cada isIOTÀ • 

.1 

•••t 	• 	4  
! .L1 1:  j 

.11111'11.1•-';'• 	• 	• '1[;":11;'"-•  
_ i • 



Elder Ce.lesti 

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

ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
	 ti 

Câmara Municipal de Simões Filho 

, 	• :Pregão Presencial no 005/2020 

Objeto: Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal dè Simões 

;A :  erripresa 	  , inscrita no CNP.] sob n.o 
:èàà'beleOida na 	 , no 	 bairro 	 CEP 
	 , cidade de 	 , telefone 	 email 	 atendendo à convocação 
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 005/2020, vem apresentar sua proposta de preços 

, atendendo as especificações abaixo: 

Declaramos que: 

1.1111 Msumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua 
.; preparação. 

II I- 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. 

. it• .; 	-  
III j Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a 

rri.  ais de um resultado. 
I ! IV, - Nossa proposta tem 
apresentação. 

• 

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

'I 'VII Qüe a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento dos 

I'máteriais objeto desta licitação, inclusive as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte; 
I  alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições . sociais, 
,fis'c.áiS, para-fiscais, següros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado •cOrreSponder, 

. ridOiVsamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidasla erros 
nessa¡avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinado's pela autoridade 

prazo . de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

çdtrrilpetente. 

..; ; 

    

de 	 de 2020. 

    

       

       

EPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO 
PI 

4.44 h 
9 Pereira Santa; 

ligreIBRO DA COPEL 
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SJ 	!JICarpara Municipal de Simões Filho 
'Comissão Permanente de Licitação 
Data deiAbertura: xx de )000( de 2020 - 
,Horário:I 09h:30min. 

r .!•:'W.• • 	• " -•.,. .Pregão Presencial no 005/2020 

	

ill;!¡1» 	• i 
tI , 

t 	• 	i i: 	 . 
¡Segue a, proposta de preços para o fornecimento de materiais para escritor o, conforme descrição abaixo:**  

• 

à 	•/. 
' 

í 	ii .•• 	tf; 
ITENS!! 

. 	• 	 . 	 . ; 	 , 
! 	DISCRIMINAÇÃO Dos MATERIAIS Apr. Marca 

. 
Quant. , 

-á Valor .  ., 
' 	Unit ' 

— Valor . 
TotáK!' . 	_ 

i ArIquivo 	morto 	multionda, i composto 	de 	plástico. , 
.Dimensões 	aproximadas: . 50x245x135 	mm. 	O 
Produto 	deverá 	possuir 	espaço 	apropriado 	para 
identificação. UND 350 

. 

5;57 

... 	, 

1.948;33 .' 

1 
.. 	. 	. 

, 	— 
: 
'' 	• 

- 	—; 	H 

I i 	1 ; 

i 	n:i .c1 , 1 
 

, , Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina 	tinta 	cor 	azul 
tqrpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
tomprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do, fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 	mm, com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 

 

qa, conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e . atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser  

acondicionado em caixas ccÀri 50 unidades cada. 50un : 	30 

.. 

• 
_ 

.-.• 

55,22 

. 	. 
._ 

. 

... 

1.65650 - 

• 	: 	i 
: 

i , " 
i 

i 

i.. 	i 	! !I • 	I 	, 	i 
, 	:•3 	, 

¡ti 	i 	11 
 

, 	:!' 	• 	; 	! 
 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor vermelha, 
cOrpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa remorível e com haste para 
fiXação 'ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
comprimento aProximado de 140 mm, com a marca 
dó' fabricante gi-avada no cOrpo. Carga: tubo plástico .  
aproximado de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Contér o selo de identificação 
qã conformidade que deve er aposto na embalagem  
'e ; atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do • INMETRO. 'O 	proclúto 	deverá 	ser , „ 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada 

cx  

50un 

. 	• 

10 

, 

. • 

55,08 . 

, 

. 	. 

. 	. 

556,75- . 
i 	. .i 

, 
' 

. 
.. 	;`.4  

, 

Caneta esferográfica, 	escrita fina, tinta cor preta, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 

• tomprimento aproximado dê 140 mm, cu 	a rrprca 

para 

CX 
50un 

' 
10 

: 	: 	: 	. : 	... 	. 
55,22 	. 

.. 

... 	_ 	. — 	• 	-' 
552,17 

.,n 	1 	 II / .1.-~rlin P211.a-......". 	À41 
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• 

:i 	• 

, ; 

	

i 	! 	r 

'dá fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
'aproximado de 	130,5 mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Contér o selo de identificação 
dá conformidade que deve ser aposto na embalagem 
é 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do .INMETRO. :O 	produto 	deverá 	ser 
'acondicionado em caixas corri 50 unidades cada. 

• . 
. . ' 

- 
. 

. 

:, 
. 	. 

i .. 

i 	' 

, 

1 ' 
i 	I 

Clips para papel, em aço niquelado, número 2/0 
(dois). Embalagem: caixa com 100 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
'fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 
0 i• produto 	esta 	acondicionado 	nome/CNPJ 	do ,, 
fabricante, 	Marca 	do 	I' produto, 	quantidade, 
i 	••• 
'cdmposição, normas vigentés e registros nos órgãos 

•• 
competentes. 	• Material 	conforme 	Norma 	SAE  
1010/20. . 	 . 

. 

100un 

. 

. 250 

, 

2,78 . 	. 

. 
- 	• 	- 

-.. - 	•, À.,..,, . 	., 

• 
` 

695;83 	_ 
. 

l ., 

, 

i
1:;'; 
• 

.6 

. 

" 

! 

. 

Clips para papel, em aço niquelado, número 4/0 
(quatro). Embalagem: caixa com 50 unidades que 
deverá ter as seguintes infórmações impressas pelo • 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 

• 
ó , produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
'fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
.composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. 	Material 	conforme 	Norma 	SAE 
.1010/20. 

CX 
100un 

. 	
• 

250 

.. 

' 

. 

2,78 

. 
- 

. 

.. 

- :z 

.. 	..... 	. 

• 

695,83: .. 
; 

ll 

rt 

;: 
i 

; 

. 

! 	... 
7 	, 

Cola 	bastão, em tubo plástico, 	não tóxica, 	base 
'giratória, formato cilíndrico,: peso líquido entre 8 e 9 
g,, com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante: 	Conter 	o 	selo 	de 	identificação 	da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem, 
dê forma visível, legível, indelével e permanente. O 
Pi'dduto 	deverá 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT e 

UND 

.. :. 	, 	: 

100 

2...-,._! 

2,67 

. 
• 

. 

... 	. 	. 

-. 

. 

w: 	'yr,' .-1: 

266,67 
.. 	.... 	• .. 	.. 

- 

- 

.:-.04-.1.-• • 

	

197,00. 	. 

Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

. ; 
r 
i 
' 

-; 
i• ; 

:I , 
-i 
. 

, 	, 

! 
. 	i 

i 
i 

. 	! 
,. 	. 
8 

,Córretivo 	líquido, 	com 	i8 	ml, 	atóxico, 	com 
, 	,• formulação 	à • 	base 	de 	agua água. 	As 	seguintes 
'informações deverão ser irápressas pelo fabricante, 
diretamente na embalagem' em que o produto esta  
'icoridiciónado: 'nome/CNPJ do fabricante, site, nome 
'dó' produto, data de fabriCação, número do lote, 
'cdrnposição, peso, telefone. de contato e modo de 
'ar. As informações constantes do selo deverão 
'ptar conforme a Portaria i Inmetro No 333/2012: 
Segurança, 	Compúlsório, 	Registro 	002987/2014, 

UND 60 

. 

• 

• 

3,28 INNAC0061, INMETRO. 	' 

c•-1.  N,  

*Elástico 	amarelo, 	circular, ' em 	látex 	ou 	borracha 
natural, 	resisténte 	e 	flexível 	acoRdicionado 	em 

per 

120un 5 6,13 30,67 

•• • 
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l 

' 

,,•' , 	.1 	i 
: 	.! 	! 	• 
' 	• 	: 	' 
•• 

	

. 	, 

embalagem 	com 	100 	gramas. 	As 	seguintes 
• 

Informações deverão ser impressas pelo fabricante,  
'diretamente sobre a embalagem: 	nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição e prazo ou data de validade. 

. 

- 

j 

! 

,i 

...j, 

.110 

• 

i 	1  

¡ 

Envelope de papel Off-set branco, com gramatura de 
75 g/m2  e dimensões de 20 x 28 cm. Os envelopes 
deverão ser acondicionados em caixas com 	100 
unidades ,cada. 	O 	produto deverá atender a (s) 
Ormas (s) ABNT e resolução (i5es) vigente (s) 
'ÇONAMA/IBAMA. 

CX 
100un .30 

• 
.. 

32,67. 

... 

••.• 	:.,:. 	' 	• 

980,00 • 

i 

	

i 	! 
• 	I 	i 

	

! 	• 
i 	I: 

i 	• 	.., 	. 
; 	! 	.' 	! 	!. 

• 

I1 	, •. 

Envelope 	tamanho 	A4 	de 	papel 	branco, 	com 
' 	' 	• brematura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 324 • 
•mm. Os envelopes deverãd ser acondicionados em 
caixas com 100 unidades cada. O produto deverá 
atender a (s) normas (s) ABNT e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA.! 

CX - 
100un 30 

' 
• 

- 

. 

52,67 

. 	. 

. - 

4,42 

- 
-. 

.. 

1.580,00 

. 	. 
• 

441,67 - 

' 

, 

ii 
tr 

, 
' 

. 1  

! 
• 

: 	! 

„•;; 	.; 	1 . 
,, 	• 
; 

12 

• 

fita 	adesiva; 	transparente, 	fabricada 	em 	filme 
lplástico, 'de dimensões: 25mmx50, podendo variar  
.-i-'/L 	5%. 	A 	embalagem 	deve 	ter 	as 	seguintes 
informações impressas ou . coladas pelo fabricante 
'diretamente 	sObre 	o 	prbduto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante; marca do produto, composição, prazo de 
yalidade, normas vigentes 'e registros nos órgãos .  

competentes. 	Na 	data 	cl,d 	entrega, 	o 	prazo 	de 
 

validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado 	na 	sua 	metade, 	tomando-se como 
referêntia, a data de validade informada. Atender a ; 
(t) Portaria(s) vigente(s) dolMDIC/MCT. UND 100 

, 

4  i 

! 
g 

• 
! 

ti 
i: 
!I 
.; 
;; 

. 
; 
' 

,i 	, 	{ 
, i 	I  :, i , 	. 

.; 	. 
• 

: 
' 

, 

' 	• 	, 

. 13 

:, 	. 1  

Grampeador metálico feito !completamente em aço 
:cm uma base de plástico :com capacidade mínima ,.. 	, 
páfa grampear 100 folhas de papel 75 g/m2, com 1,0 

, 	• 
.M.r.n 	de 	espessura 	fosfatizada 	e 	de 	pintura 
eletrostática. 	A 	marca 	db 	produto 	deverá 	ser 
IM'pressa sobre' a mesmo. 	everá possuir base para 
fechamento do grampo com duas posições (grampo 
aberto 	ou 	fechado). 	Embalagem: 	acondicionada 
"individualmente em caixa, !na embalagem deverão 
COnter • impressOs na mesma os seguintes dados: .. 
hónie/CNPJ 	dg fabricante, 	marca 	do 	produto 	e 
'endereço. 	 1 . UND 10 

, 

,, 

- 

. 

. 

. 
. 

. . 
89,30.:-  

. .. 	.., 

. 

'893,0b 

• 

.. 

- 

• 

! 

.• 

.; 

. 
: 

zt 	. 	. 	• 
I  

Gliempeador, 	Metálico, 	cápacidade 	mínima 	para 
grampear 	25 	folhas 	de : papel 	75 	g/m2, 	com 
Omprimento mínimo de 20:cm. A marca do produto 
devera ser impresso sobre o mesmo. Deverá possuir 
estrutura metálica, base para fechamento do grampo t 	• UND 30 

• 

22,20. • 

_ 
•-:,-:- 

_ 
666,00 

••• 

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

,;: 	-i • 	* 
-.., 	•1 	' 	: 
fl 	, 

, 

	

, 	. 
.: 	: 	' 	• 
. 	• 

com duas posições (grampo aberto e fechado) e 
'capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 
grampos 	26/6. 	Embalagem: 	acondicionada  
individualmente em caixa, :na embalagem deverão 

. conter impresso na mesma os seguintes dados: 
nOme/CNPJ 	do fabricante; marca • do produto e 
'endereço.  

. 

- 
• 

, 

. 	, 

..- 	• 	, 	• 

':- 	• 	-• 	•' ... 

; 	•:i 	. i! 	• 	: 

• 	: 	i 	11; 

•. 	• 	i 	il 
- 	• 	i 	I: 

1; 	' 	:11! I: 	';• 	1.j 	•., 
; 	...j 	' 	- 	• 
I 
, 	15 

Grampo para grampeador; 	galvanizado, tamanho  
• 26/6. Embalagem: caixa com 5000 unidades e as 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
'falpricante, diretamente sobre a embalagem em que 
o,,.produto 	está 	acondicionado: 	,nome/CNID3 	do i. 	; 
fabricante 	 marca 	do 	! produto, 	composição, 
i 	•';. 	. 	' 	• quantidade 	e ' bem 	como: sobre 'os 	riscos 	que 
apresentam a saúde e segurança dos consumidores. 
Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). 

i 	. 

CX 
5000u 

n 

. . 	• 

• 
95 

. 
: , 

- 	, • 

. 	. 
• 

6,24 

.. 
-, 

„ .. 
..-..... 

	

-, 	-I, 

. 	••,,-, 

592,48 	- 
. . 	. 

. 

i: 	• 
• 	' 	: 	: 

ii.'di:iii: !: 	 16' 	: 	- 

Lápis 	grafite 	no 	2, 	revestido 	em 	madeira, 	de 
aimprirriento 175 mm podendo variar em + ou - 5%, 
'cO. 	Fri 'ponta feita, gravado nb seu corpo a marca do  

fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
; 	;-  daixa com 144 unidades cada. 

cx 

144un 4 

. 
• 

. 

60,20,- 

.. . 	
- .. 	

. 

.24080 •'. 

I: 	• 	, 

: 	17 	* 

l 	. 	' 	• 
 

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor  
preta, 100 folhas, dimensões mínimas 298 x 203 
mm, 	numerado 	tipograficamente, 	papel 	de 	alta 
'alvura com gramatura de 56'g/m2. UND 51 15,30 

. 
- 	• .. 

780,30 

:: 	• 	l i 	, 	I 	I 
til 	2' 	• 1 	, 	! 	. 

	

: 	• 	: 

. 
• 	j 	; 

 

Iftiro 	protocolo, 	encadernado 	com 	100 	folhas, 
dikensões aproximadas de 215 x 160 mm, podendo 

a 
variar +/-*5%. Às seguinteslinformações deverão ser 
impressas -  ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 
dà 	produto, 	endereço, 	quantidade 	de 	folhas 	e 
Composição. 	. UND 

. 

á 

• , 	. 	.... 

. 
. 

14,ë3  

. 	• 	. 	a, 	,. 

. 

	

. 	_. 

. 	. 	. 
. 

,, 	, 	• 	. 

;, 	: 	• 	i 	; 
11  

Il 	' 	. 	• 	• ,I 	; 	, , 	..: 	, 
. í 	•• 	i, 	i 	, 

.' 	i9 	. 	. 

.Pihcel 	marca 	texto 	de 	cores 	variadas, 	tinta 	de 
;máxima durabilidade, formáto ergonômico e ponta 
v 	• 	. 	. 	: 
chanfradapa ra 'marcar com ',linha grossa Ou sublinhar ; 	;. 
com linha fina.' O produto deverá ser entregue em . 
da. 	ixas cbm 12 unidades cada. 

• 

CX 
12un - _ 	•20 

. ... 
' 

. 
34,73 .: 

- 	,..• 	. 

6§14,65-. 

; 	. 	• 
i: 	.:. 	. 

" 	;! 	!!• 

; 

Papel alcalino, formato A-4', cor branca, dimensões 
210x 297 mm, gramatura /5 g/m2. Embalagem: em 
hiaterial 	impermeável 	antiumidade, 	contendo 	01 
(uma) 	resma ' 	(quinhentás 	folhas). 	Rotulagem 
cohtendo no mínimo, nome', gramatura e dimensões 
OO produto, quantidade de folhas, nome e CNP.) do 
'fabricante. Atender a (s) resolução (ões) vigente (s) 
CONAMA/IBAMA. 	O 	produto 	deverá 	ser 
'adbndicionado em caixa conendo 10 (de zi) resmas. 

CX 10 
resmas 90 213,67 • 

. 	' 

— 	.. • 

-: 	- 

19.230;00 - 
C MARA 

Gab 

Joa 	Pereira Sarit0?,  
MEMON COM. 

CIPALDESIMÕESFILHOPágina 2 de 53 
arbosa Araújo 	 • 

Apoio 

2 



JoaaS êoreira Santos 
MENEM DA %PU 

a ,El der elesti  
Prop 

• 

; 	• 1 

ESTADO DA BA:HIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

1¡ •  
" 

21 

: 	: 

' 

Papel vergê, dimensões 210x 297 mm, formato A-4, 
gramatura 180 :g/m2, cor banca. Embalagem: caixa 
COM 	50 folhas, 	com 	dados de 	identificação do 
produto 	e 	marca 	do 	fabricante. 	Atender 	a 	(s) 
'resolução (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

cx 50  

folhas 10 

. 
- 	' 	. 

. 23,20 	' 

....•. 	.. 

, 

232,00 

• 

.: 	;:i, 	• 
l' 	22 	• 

Caixa de correspondência ; articulável 	injetada 	em 
poliestireno com duas bandejas no tamanho ofício 
para 	proporcionar 	arquivamento 	rápido. 	Medidas 
'aproximadas: 355mm x 253mm. UND 5 

, 	. 

59,30 ' 

, 

296,50 	'..: 

! 	• 

l• 	, 

i 

.: 	I 	I 	l 
: ;11; 

. 1 	I 	• 
 Pasta classificadora, em plástico resistente, incolor, 

com prendedor macho e fêmea de plástico. Tamanho  
ei,profundidadel: A4 (250x3,32mm), podendo variar 
arn ate + 5%. As seguintes informações deverão ser  

:: 
inipressas ou coladas peld. fabricante diretamente  
'sobre o produto: nome/CNN do fabricante, marca do 
produto e código de barras., UND 

.. 
- 

350 

. 

. 	• 

, 
2,07 

., 	- 
-- 	2. 

	

. 	.. 	. 
723,33 • 

1 
. 

. 	• 	; 

,i; 	, 	; 
,, 	: 	;II 	• 	• 	. 
,- 	• 
•• 	24 	• 

pasta aba elástico 20 mm em polipropileno tamanho 
qfício em cores variadas. O produto deverá possuir  
abas para fixar 'os documentos no interior da pasta e 
elástico 	para - fechamento' 	com 	terminação 	em : 
plástico. Dimensões aproximadas: 335 X 30 X 235 
mm e espessura aproximada: 0.75 mm. UND 250 

_ 

, 	_ 

3,30 

-......,,.., 
. 	„.. - 	. 
825,00 	• 

1 

; ; 	- 

- 	25 	, 

Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho ofício, 
; r' e'sistente e com acabamento sem falhas ou defeitos. 

Revestimento externo com PP e interno com papel 
branco, 	visor 	plástico, 	etiqueta 	face 	única, 	olhai 
hióuelado e ferragem de alta precisão. Dimensões: 
Altura: 34,5cm / Largura: !28,5cm / Profundidade: 

'8dni• UND 

' 

150 

• 

. _ 	._., 

. 
• 

16,40 • 

. 	. 
... 

•  

.•., 
- 	. 	. 

2.460,00 
i 

. i 
;: 	.26 	, 

' 
"Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, com 
hastes de metal e 6 posições para visor e etiqueta ,,,, 
Dimensoes apróximadas: 361 x 240 mm. UND 280 

: 
• 

5,33 

.. - 	....  
• 

1.493,33 

-, 	. 	• , 

. 	; 

4 i • 	. 

,. 
, 

: 	27 

Perfurador de Papel, com capacidade para perfurar 
no mínimo 25 folhas de qàpel 75 g/m2. Estrutura 
metálica com pintura eletrostática, com a marca do 
produto impresso sobre o mesmo, capacidade para 
'fazer dois furos por folha de no mínimo 5 mm, com 

 

bãse plástica rmovível. Erhbalagem: acondicionada 
individualmente em caixa e', na embalagem deverão 
conter os seguintes dados impressos: Nome/CNN do 
fabricante e marca do produto. UND 

- 

20 

_ 

.4 	 , f 

42,30 

. 

, 

- 173,27 

. 

• ... 
- 	•-' . 	. 	_ ... 	., 

846,00 

• 
_ 	

• 

866,33 

, 'Perfurador de qapel, metálico, com capacidade para 
, azer dois furos em, no 	f mínimo,

, 
	100 folhas de papel 

7g/m2. 	Feito 	em 	chapa 	de 	aço, 	pintura 
eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário 5 

41,\_;•, 	i : 	. 

_ 	 \D 	 1 

UNDGabri4b  
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

,I 	
• 

de escritório, pinos perfuradores com oxidação preta, 
apoio da base em polietileno. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. 

, 	, 	• 
 

' . 	_ 

- 
, 	, 	• 	, 

I 

1' 	I 	
• 	• 

' 	29 

;1 A 

Suporte para fita adesiva, em material resistente, 
'com roldana e lamina de - corte. Capacidade para 
:rolos 	de 	fitas 	medindo: 	12x33, 	12x50, 	12x65 
19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e 
Permitindo acoplamento de fitas com diâmetros de 1" 
e 3". UND 

s 

20 34,63 

1. 
- 

. 

. 

• . 
692,67 

30 	:I 

Prancheta em acrílico, para papel formato ofício, com 
'Oendedor 	metálico e 	dimensões 	24 x 	34 cm, , 
Odendo variar em ate +/- ,°/;:$, na cor fumê. UND 30 

,;..., 
20,61" 619,00' J 

' 
;j 	,; 
5! 	:! 
' s;  

31 

' 	' 
'. 
;
. 
111 

1 
. 

' 	• 

* 

Tesoura modelo mú 	
1 

ltiuso em aço 	inox de 21 cm de 
1'1', 	 • 	 .. 
cOnprimento podendo variar + /- 5%, cabo em  
plástico de alta resistência. A embalagem deverá 
estar com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante. UND 15 . 

.. 

11,23 

.. 	., 

168,50 	. 

,•. 
I .  il 	• 

i 

, 
. 	. 
32• 

Tinta para carirnbo, com base de água, na cor preta. 
tenbalagem com 40 ml. tk 	seguintes informações . 	. 	. 
deVerão ser impressas ou coladas pelo fabricante , 
dretamente 	sobre 	o 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, prazo de validade, bem como sobre os 
riscos que apresentam a 'saúde e segurança dos 
Consumidores. 	 . UND 5 

. 

. 

9,50 

. 

• ...., 	- 
47,50 	- 

• II•11 

i 	'. 1 • 

Lixeira de aço telado aramáda para escritório, feita 
a& material resistente e rrialeável com capacidade 
'Oroximada de 12 litros e dihiensões aproximadas de 
'altura 28 cm e diâmetro de 26 cm. UND 80 62,20 . 

. 

4,13 

. 
2,12 

: 
4.976,00 

, 	'' '1.  
_ 

, 

• 

. 

1.033,33 

84,67 	. 

. 	57,87 - 

1 	. 

• 

..!i 	• 	, 	; 
; 

. 	, 

• 

. 	34 	, 

Pâta 	classificadora, 	em 	plástico 	resistente, 	cor 
'branca, 	transparente, 	cor 	abas 	e 	elástico, 	de 
diMensões 245 X 335 x 18 mm, podendo variar em + 
10%. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
- 	;: impressas: ou Coladas pelq fabricante diretamente 
I 	.1  
so bre o produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 
'cl,o:  produto, 	código 	de 	barra. 	Conter o selo 	de 
identificação dá conformidade que deve ser aposto 
nà embalagem e 'atender ' a(s) norma(s) ABNT e 

UND 

. 

250 Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

k 	! 

, 
.; 	.35 	, 

EXtrator• 	de 	grampo, 	tipó 	espátula, 	em 	metal 
'cromado com 15 cm (permitindo variação de +'/- 

; 10%). 	• UND 40 

	

' 	! 	• 	' 

	

.; 	• 

	

NE 	r.36 	, 

Régua em poliestii-eno, tránsparente, medindo 30 
com escala em milímetros e centímetros, sem 

i deformidades ou rebarbas.' Embalagem com dados UND 40 1,45 	. 

41 e 
Joa=; pereira Santos 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

, 
: 
¡!¡ 

i• 	ii• 
¡ 	; 	, 	• 

de
y 
 identificação do produto e marca do fabricante. 

,,, 
frktendera(s) norma(s) ABN"fl vigente(s). - • 	- 

. 	• 

_. 

,, . 37 	. 
, 	. 	: . 

Bloco de notas adesivas dê 38 cm x 5 cm. Cada , 
bloco deverá 	possuir 	10& notas feitas de papel 
(75g/m2) com adesivo acrílico reposicionável. UND .. 	80 

...- 

. 

9,30 	" 

.. 

744,00 : • 

,, 

'1 

, 

i 	, 	• . 	I. 

38 	1!1 

Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta 
de 	caneta 	e 	lápis, 	atóxica 	de 	dimensões: 
Comprimento mínimo de 40. mm, largura mínima de • 
16 mm e espessura mínima 6,0 mm. Conter o selo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto . 
,N. embalagem, e atender , a(s) norma(s) ABNT e  

40un 3 

.. 

. 53,22 - 

. 

. 	, 

159,67 Pôrtaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

- 
. 

, 
'¡ 

i 
, 

i 	t: 
I

• • ii ,  
'' 	: 	' 	: :1;•1 	! : 

. 

. 	. 
t 	• 	; 	i 	• 

. 	• 
3 	i • 

Umidificador 'de dedos, sem cheiro, atóxico contendo 
12 	g 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser ' 	- 	• 	• impressas ou Coladas pelo fabricante diretamente  
pobre o produto: nome/CNP3 do fabricante, marca do 
: 	, produto 	endereço, quantidade, composição, peso, 
,prazo  de validade Na data:da entrega, o prazo de 
Validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado- na 	sua 	metade, 	tomando-se 	como 
referênciaa data de fabricação informada. UND 

, 

. 	5 

. 

:. 

54Õ: _ 

,,.. 
.I 	. 

. 	... 
.. 	.., 

-2550:.• 	. _ 

1 

!:i Ãó• i L 

i . 

• 
 

COrretivo 'em fita de dimehsões 4,2mm x12m em 
formato anatômico, com corpo translúcido, cuja fita 
peja capaz de cobrir qualquer tipo de palavra ou linha  
inteira em apenas uma pasPada (sem deixar rastros 
aliás fotocópia) e que permita o uso logo após a 
'utilização. UND 25 

. 

12,83 

. 	.... 

320,81, 

., 

, 41 	i i 

Agenda , : telefônica, 	corh 	índice, 	dimensões 
!aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura em PVC, 
no mínimo 160 paginas e divisão alfabética. 

, UND 3 51,57 _ 

. 

154;70 	•••• 

,1 

. 	• 

;42 	; ' 
Pasta 	L, 	tamanho 	A4, 	feita 	em 	plástico flexível 
'transparente e incdlor, e que não grude ao papel. UND 150 

' 

1,33 

• 

200,00 
,i 

• 

4. 
:i 

! 

' 
t 

¡I 

43 

• 

• 

i 	• 	• 	! 	; 	• 
• 

i 	i 

. 	• 

 Cartucho para impressora HP 22 colorido, original do 
fabricante do equiPamento,, não recarregado e não 
r'enianufatUrado. Embalagen: deverá conter etiqueta 
ipdicando 	a 	procedência ' do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero: 	de 	Autorização 	de 
Fdrnecimento de Material -1,  AFM, número da Nota 
FiSCal, Razão Social e CNP.) da empresa fornecedora. UND 20 

. 
_. 

156,33 - 

, 

.. 
, 	• 	., _,. 	_ ... 	. 	. 	---- 

, 

3.126,67 
• , 	, 
• 

:, 

. 	• 

.• 
i 
 . 

i 	: 	, 
, 	• 

• 

, 	, 

CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original do 
fabricante •  do equipamento,: não recarregado e não 
r'emanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 

- 
ihicando 	a 	procedência • do 	item, 	mediante 	a  d ,. 
infdrmação 	PP 	numero ' 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFIM, número da Nota UND 30 

. 

133,30 

. 

.,'f• 	" 

3.999,00 

Pereira Santly., 
MEMBRO DA com_ 

CÂMARA MUN 
Gabriel S. 
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.  

ti 
ti 	• 	• 	1 	1 	' 

Fiscal, Razão Social e CNP.] da empresa fornecedora , 
, : , 	. , 

, 	. 

i; 	• 	. . Cartucho para impressora HP 122 colorido, original do 
fabricante • do equipamento,:  não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência ; doitem, 	mediante 	a 

• 
informação 	do 	numero • 	de 	Autorização 	de  
Fornecimento de Material - AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNP.] da empresa fornecedora. UND 

. . 	, . 

30 

• 
• 

.. 	• 

95,30,. 

	

- 	
'. . 

. 	.. 	. 

_ , 

2.859;00 .: 

i. 

. 	•:; 	111 
I i 	 ' 	1 11 
, 	,11.:1 1 ; 

1.111(1 

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do „ 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
. remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
ip'dicando 	a 	Procedência i do 	item, 	mediante 	a  
ir6rmação 	i cid 	numero I 	de 	Autorização 	de 
;• 	••-• Fornecimento de Material 4 AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNP.) da empresa fornecedora UND 30 

.- ,• 

81,63; 

. 	.. 	.. 

., 

; 2.449;ÓG : 
,. 

, 

	

; 	;
11 	11 	

• 

	

!: 	47 

CARTUCHO p/ impressora F,1P 664 preto, original do 
fabricante do equipamento,. não recarregado e não 
reManufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
infOrrnação 	do 	numero ' 	de 	Autorização 	de 

 FO .'  rnecimento de Material 4 AFM, húmero da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNP] da empresa fornecedora UND 

. 

20 

-.:: 
. 

" 

- 	..; 

66,00 - 

_ 	-; 	• 

1.320;00' • 

. 

Cartucho para impressora HP 664 colorido, original do 
fabricante do equipamento,: não recarregado e não 
refrianufaturado. Embalagerh: deverá conter etiqueta 
indicando 	a ' procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
éornecimento de Material 4  AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNID3 da empresa fornecedora. 

. 

UND 

. 

20 

- 	
•-•,-, 	. 	. 

. 

70,00 

55,17 

:i 
... 	. 

. 	
. 

	• 	.. 
1.400,00 . 

- i:Éci3;53,... .. 	.49 	, i 
Refil de tinta preta original 'EPSON 70m1. Referência 
2.1664 	 . UND .. 	20 	- 

., . 	. 
50 	.; ¡ 

Réfil de tintas coloridas (dano, magenta ou amarelo) 
originais EPSON 70m1 	. UND 20 75,17.  1.503,33 

. 	• 	i 	, ; 	1•; 	i: 	, 	. 

.„ . 

I 	!. 	., 	• 	, 	, 

:. 

	

: 	: 

; 	ri 	• 	: 
 

; 	. 	' 	• 	• 
 

Cp .-R' virgem embalado individualmente em envelope 
apropriado. 	Devendo 	ser , acomodado 	em 	caixas 
contendo 	50 	unidades 	cada. 	Características: . 	;. 
Capacidade para armazenamento de 700 MB de  
; ados, 	ou 	80 -..- 	 & . d 	' minutos 	áudio, 	velocidade 	de 
gravação de 1 a 52x, tendo em uma das faces a 
identificação técnicada mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para  
escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada). 
As seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na.  embalagem em que o 
prOduto . 	esta 	aCondiciohado: 	9pme/CNPJ 	do 

cx 
50un 

  

5 

, . 	. 

	

- 	. 

r.:- tj::: 

. 
_ 

. 	-..  . 
72,67 

.. • 

.. 	-, 	
- 

- 	, .;i .--; -r, 

	

, 	,.. 

- 
'..-;:.::,.. 

. 	_ 
363,3.3 	- 
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• 

- 

fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 
numero do lote, composição, peso, endereço, telefone , 
de • contato, modo de usar 1.e precauções no uso do 
produto.  • 

, 

• 

1111,•;., 

	

i.; 	. 	: 

	

-. 	• 

	

1: 	.. 

	

4. 	i 	i .  

	

: 	: 	: 	.; 

	

e; 	.! 

	

I 	: 	' 
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i 	•!: 	• 
• 
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; 	.!: 	.52 
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• . 	; 

.  • 
I 	. 

. 	; 	1 	• 
; 	. 	; 	; 

t 	; 	i: 
. 	il 
i 	: 	i 
; 	; 	; 

1 

• • 

t  
; 	i 
, 	, 	. 

. 

DVD-R virgem embalado individualmente em envelope , 
apropriado. 	Devendo 	ser 	acomodado 	em 	caixas 
Contendo 	50 	unidades 	cada. 	Características: 
Capacidade para armazenamento de 4,7 GB de dados, , 
ou 120 minutos de vídeo, velocidade de gravação de 

.a 8x
'  tendo em uma das faces a identificação 

tecnica da mídia (tipo / capacidade para dados e 
.: 

áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
i • do 'conteúdo dravado comi, caneta apropriada). As 
! 	11. 
eguintes informações deverão ser impressas pelo 

• fabricante, diretamente na embalagem em que o  
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNP.] 	do 
fabricante, site, nome do práduto, data de fabricação, 

• 
hir,mero do lote, composição; peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 
Ortduto 	. 	 . 

cx 

SOun 

' 

. 

6 

i 

. , 

. 

' 

. .. 

	

- 	• 

;- 
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' 	-• 	- 

. 

.. 

.. 
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92,97 . 
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- 

, 	• 
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17,47 i 
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557,80 	' 
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524,00. 	: 
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 ouse 	óptico • USB 	de 	03 	botões, 	com 	scroll, M 
compatível 	com 	PC 	e 	notebook, 	ergonômico 	e 
tamanho normal, compatível com Windows e Linux,  
íecnologia de sensor óptico sem esfera, conector tipo 
iDS/2 aderente ao padrão de cores PC98, resolução 

i
,.., 

mn:ma 800 dpi, 03 botões» roda de rolagem .(scroll) 
; 	. 
com 	rolagem 	'da 	tela 	manual 	e/ou 	automática, 
; elécionável 	por 	click 	ria 	roda 	de 	rolagem, 
compatibilidade 'com Windows para todas as versões a  
partir do Windows 98, compatibilidade com Linux, 
desenho ; simétrico para uso, por destros e canhotos, 
garantia do fabricante mínirria de 01 ano. Embalagem 
Col'h dados -de identificaçãá do produto, marca do 
fabricante .e instruções de operação e instalação em .  
português. UND 

• 

30 

,,•,. 

. 
.i 	• 

:. 	!, 	H 

54 

Pen drive USB 2.0 com capacidade para 16 GB, 
Compatível 	com 	Windows 	e 	Linux. 	Garantia 	do 
fãbricante mínima de 2 anos UND 15 

. 
45,60 

.. 	.. 	, 	• 

. 	684,0-0 .. 

:;31 ,,, 

• 

'' 	•I 
11  
,; 	t;ii 
,• 

.• 

• 

! 
I , 	1 	i . 	, 	; 

• 
- , 	• 

55. ; 	• 

' 7..: 

téClado multimídia para Microcomputador PC, 107 
teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. 

• 7 i• Láyout•ABNT-2 estendido dom teclas para Windows. 
j; Conector USB. - Construído em termoplástico de cor 
preta -Mínimo de 107 teclas em angulo reto, com ..• 
drávação permánente (a 	laser ou transferência a 
quiente) das letras e símbolbs; - Teclas Backspace e 
ÈNTER de tamanho duplo; -Bloco numérico separado 
. 	 N 

T'
• 

UND 30 

• 

. 

37,97 

• 

. •. 

1.139,00 rte;•747- `- 

I 
411 IP' 

.10,. 11 •e Pereira San:* 
MIAM DA DOM. 
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i 	i  
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: 	: 	• 	: 

; 

das demais; - As teclas Power Off e Sleep devem 
estar em bloco separado do bloco que contem as  
teclas Insert e Delete. - AciOnamento por membrana 
capacitiva com retorno táctil; - Curso de acionamento 

. mínimo de 3,5 milímetros; -Distancia entre teclas de 
no mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem de 
inclinação; -Indicativo luminoso no teclado do status 
das funcionalidades "Num Lock" e "Caps Lock" - 
Garantia de 1 ano. As seguintes informações deverão  
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na I  
embalagem em que o produto esta acondicionado: . 
nome/CNP] do , fabricante, isite, nome do produto, 
data , de fabricação 	e 	validade, 	número 	do 	lote, 
doMposição, peso; 'enderedo, telefone de contato, 
modo de usar e precauções no uso do produto. 
Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s) 

. 

. 

' 

. 

- 	' 

' 

- 

z. 
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• 	- 	- 	- . , 

._: 	_.,-. 
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, 	56 

e 
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; 	' 	; , 	. 
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. . 	• 
• 

' 
. 

Toner CB435A laser para irnpressora HP, original do 
; 

fabricante do equipamento,' não recarregado e não 
ernanufaturado 	As seguintes informações deverão 

 impressas.  Pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
; 	• selo de segurança de acordo com 	o 	Programa 

 

Antipirataria da ;HP, nome/CNP3 do fabricante, marca  
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou . 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consurriidores, 	normas 
vigentes &registros nos órgãos competentes. UND 5 

. 	. 
• • 

. 

251,63 

, 	•-. 

" 
. 
' 

. - • 	' 
1.258;17 

, 	.:. 

í; 
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:' 	57 

; 	̀ I 

; 

. 

!, 
• 

I 	, 
; 	• •aúde 

 Toner HP 436A para 	impressora 	HP, original do 
fabricante • dbequipamento, não recarregado e não 1 	• 
rei:manufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
enbalagem em que o produto esta acondicionado:  
selo de 	segurança 	de adordo com 	o Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca 
061  produto, 'garantia, dataii prazo de validade e/ou 

i. 
Ipte, bem comó sobre os nscos que apresentam a 

e 	segurança 	dos: consumidores, 	normas 
ii;áentes e registros nos órgãos competentes UND 5 

. 
....•• 

,. 

.. 

- 251,63 

- 	— 

	

- 	. . 	.. 

-•i•:.z. 

• . 	. 
• . 	: 

. 

1.258;17 . 
, 	. 
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i! 	. 	, 
:1 	),:;; 	: 	• 
i:'; 	. 	•; 	, 	• 	; 	1 -  

	

; 	; 	• 	; 
...4 	• 	,' 	i ., 

' 	• ,58 	. 

tóher HP CB 485A para iMpressora HP, original do 
fabricante do equipamento/ não recarregado e não 
reManufaturado. As seguintes informações deverão 
eí-  impressas Pelo - fabricante, diretamente sobre a 

eMbalagem em que o produto está acondicionado: 
• 
éldé de segurança 	de acordo com 	o Programa  

4tipirataria ;da •HP, nome/CNP] do fabricante, marca 
dd' produto, garantia, data/prazo de validade e/ou UND 

. 

5 

..; 

. 

274,00 

• 

„ 	• .. 	, 	•„ 

1.370,00 
.•'. 	.1 	; 	• 1 
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,. 

".' 	'IN 1  
g: 

	

iji 	Valor total!àtimado de R$ 76.481,55 (setenta e seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta:e cinco •• 
• 

t.l!1 Validade dá:Proposta: 60 (sessenta) diás. 
*Condições 'de pagamento: Conforme fornecimento. 

. 	3 i•Prazo dê Entrega: Conforme Edital. 
• 

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

' 

	

'-!! 	;.*Nota 	es Seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem 
:b 	!11,;,.! , .aconldiciciriadós. ou onde.couber: norne ou CNP); do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data óle fabricação' ou lote, 

ít':dataTcle validade, Norma(s) vigente(S) e registros nos órgãos competentes variando em cada caso. 

11'; tl!NotáOs:' produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na qualidade ou no 	• 
.1 11  i t .  

11 • 	„ 	• • 	. 
desehipepho ido (s) produto (s) recebido (s),t após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a 
;,COrRATÁNTÉóonvocar a presença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária(s)...  

;! 
¡DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

	

í! 	• ! 	I 	 1 

I IIR FI'11ÇNTÀNTE LEGAL: 	  
	 FUNÇÃO/CARGO: 	 

.ITELEFONE:: 	 E-MAIL CORPORATIVO: 
: :BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 

1 . 	• 

• 
111 	I 41. , 

; 

44,1 

Jose I,  Pereira SanKr-,  
919e9PfteA GePgl. 
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lote, bem como sobre os r;iscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos ' consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes.  

. • - • 

1 
• 

' ; '.' 

,• i 

f  

.. ' 	' 

• 
. 

; 	1 : 

' 	11 

Tciner LASER HP 2612A parà impressora HP, original 
do fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas Pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto está acondicionado: 
elo de segurança 	de acordo com 	o Programa 

Aritipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca 
áó' produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
llote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
i 	' 	• sOde 	e 	segurança 	dos ! consumidores, 	normas 
vigentes e.registros nos órgãos competentes. 

: 

UND 

• 

. 5 

.. 
: 

 244,97 • 

, 	-t. 	: , 

1.224,8 

TOTAL 	I  ` 

• 

	

i r 	 A. 	 •. 

de 	 de 2020. 

Assinatura Representante Legal 



de 	 de 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

0 
II, • 

-It'it 	: 
pg:'.'í j .Utilizar papel timbrado da empresa 

RAn .S 
* 

Jose Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 
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ANEXO III — MODELO DE CREDENCIAMENTO 

	

, 	• 	• 
Ornara ;Municipal de Simões Filho 

	

l I 	• 
Pregãó'Presenciál no 005/2020 

• 	t 
, 	• 

I; 
,,:!• 

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

.  
4.    cidade de 

Processo Licitatório Pregão Presencial no 005/2020 vem através do presente, credenCiar o (a) Sr.(a) 
;j.   portador(a) da Cédula de Identidade n. 	  e CPF n° 

.1. 	  na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, conferindo-lhe os poderes abaixo: :^s: • 
' düjt 

"Pronúnciar-se em nome da empresa, formular e apresentar propostas de preços, formular ofertas e lances, 
i 	.!' 	• 

,;.iriérpor 'recursos e desistir ou abrir mão deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais 
:ç • 

 

condições, confessar,: firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais 
; 	atos.  pertinentes ao certame." 	. 

	, inscrita no CNRI sob n.o 	 , estabelecida na 
	 , bairro 	  CEP 
	 ,atendendo à convocação veiculada para o • 
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ANEXO IV 4 MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

11 	• ' Câmara.municipal de Simões Filho ,  
I 

,•;• 	 .Pregão Presencial no 005/2020 ••tv-;.• 	I i• 
•• 	 !‘ .; • 

: 

11 

, 

, 
511:1 

1, • „III.. 

  
;; 

ii 

'• 
, 	. 

4; 

1  

I 	• , inscrita no CNP] sob n.o 	 , estabelétidà+ na, 	 no 

	

bairro 	 , CEP 	 cidade de 	 , atendendo à convocação 
1:veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 005/2020 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. 
!: 	i !* ! 	• 

".t.:.1 Hi 1 i• • 

; 	• 	• 
• 
*A empresa 

Prezados Senhores, 

de 	de 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

010 
line Pereira Sante 

MEMBRO DA COM 

CWARAMUN.1 ItDESíbESP,Iffi. 
Gabriel S. 8 1°, e'sa Ar!aújd 	. 

Apoio 
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ESTADO DA BAHIA 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

• 

1 :çáirhaf,..aiMunicipal de Simões Filho!  
; 
'Prëgão'Presencial no 005/2020 

! Prezados Senhores, 

: 

, 
, A a.rnr5resa 	 , inscrita no CNID3 sob n.o 	  estabelecida na 

	 , cidade de  	
...' • .  ''. '', 	'. • , 	no : 	 , 	bairro 	 A -,  CEP 

, atendendo à convocação veiculada para o 
.' 1•Prkeáso Licitatório Pregão Presencial no 005/2020, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto 

pr•evis"to• no inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V dd-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. 
!' 

. 	; 
r, 

de 	 de 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO — ART. 90  DA LEI No 8.666/93. 

,! 	, 	.  i Camara:Municipal de Simoes Filho. ; 
,1 	 j 	; 	• 	- 
; Pregao.eresencial n0  005/2020. 

I 'Prezados Senhores, 

A empresa 	  inscrita no CNP.] sob n.0 	  estabelecida na 
	 , bairro 	 , CEP 	 cidade de 	 atendendo à convocação 
,veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n0  005/2020, 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. 

i POr, áéra'expressao da verdade, firmamos a presente. ; 
; • -I ii; 	T . 

I 

, ' • 

de 

41,0 
• Jos, ,Pereira Santos 

Melle0 DA COM 

de 2020. 

CÂMARA MUN 	 i  
GabrielS. rbosaAraújo 

Apoio 
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de 	 de 2020. 

ASSINAI-URA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, . 

ASSINATURA DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
; No DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE 

ZIder Cetesti io de 
Pt 

4id I1 

Jota lie Pereira Sante 
MEMBRO DA COM 

CIMARAMUN1 	E SIMÕES ILHO 

Gabriel S. 	rbosa Araújo 
Apoio 

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

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

Mórne empresarial da licitante) 	  
, 	'I 	

, por meio do seu responsável legal e Contador ou Técnico 	_ 
r' 

1.  1°  C.qntabil; declara sob ás penas da lei, que: 

: i 	t 

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

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

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

! 	, 
; Por' ser a expressão da verdade, firmo a presente. 
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Por ser á expressão da verdade, firmamos a presente. 
; 

1111 
, 
I ; 

, 	I 
.1 	• 

   

de 	 de 2020. 

      

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

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À ; 	: 
Camara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial no 005/2020 
,11 	•.; 

' • 
gnOrása 	  inscrita no CNP) sob n. 	 , átabelecida na 
	  no 	 , bairro 	  CE,P -•-•;! , ," 
	  cidade de 	 , atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatório Pregão Presencial no 005/2020, 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:" 

" - 

1- Que até a presente data não hál  qualquer fato impeditivo à sua contratação; 
1-; Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública .a nível Federal, 
Estadual e Municipal; 

. 3-Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação 
.1 dO, procedimento licitatório ou da execução do Contrato. 

, 

. 	!! 
! Prezados Senhores: ; 



ESTADO DA BAHIA 	
v.tt b 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 	 Afl9 a 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS. 

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/Ba, inscrita no CNID3 no 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO 
DE SOUZA, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa 	 , CNP] 
no 	 situado a Rua 	  neste ato representado na forma dos seus 
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. 	 , portador do documento de 
Identidade no j 	  e CPF no 	 , aqui denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente instrumento para fornecimento de materiais de escritório 
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo no 013/2020, Nota de 
Empenho no 	/2020, referente ao Pregão Presencial no 005/2020, 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 

l
legislação pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito 

privado e os princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes: 

:,1(2; M131) TrP) 

1.1. 	Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de materiais de escritório 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 005/2020e seus anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA,-  passam 
a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

41Èjcji 4 	c',TA 	 r 

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: 33.90.30.03 — Material de Consumo — Material de Escritório/Material dè 
Expediente. 

kedj 

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 

 

4.4. 
Joe,  "e -Pereira Santwz,  
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

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

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 da.débitos 
relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal olO 
Brasil; 

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

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

J-4 

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

I 

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 _birétbi'la v  
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 númerd iJa nbtà dê arriperiho dÜ 

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 dê 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-: 	• - 

; 	
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será 
atualizado com: 

! a) 	multa moratória dê 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura; 

juros de 1% ao más e 

Edu (!ele tinoirc.le 
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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. 

Wall;Ay$U1:.A QI1ARTA,t PRA79 CONTIWpAl7  

     

     

      

      

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

     

~8 P,E:5P,\JCO,N1` TA,/~~111111111~1111 
. 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 execuçãó dó 
objeto deste Contrato; 

i 
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 tonstanteà 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, previdensiários, tributários, fiscais e comerciais; 

oio 	
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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; 

5.13. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

	

' ; ! 	empréstimos bancários ouidescontos de duplicatas; 

5.14. •
i 

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 quaisduer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, 
Vigentes; 
..; 

Responder diretamente, 'por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vieem 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; 

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

Não subcontratar o objeto'deste contrato, salvo com expressa autorização da contratante. 

	

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

: 	• 

Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo Previsto, 
desde que atendidas às fórmalidades pactuadas, conforme especificações constantes da CLÁUSULA 
TERCEIRA do contrato. 

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

. 	. 	!. 	6,4! 	Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato. 
,;1:• 

" 

:1 	• 	
6.5. 	Informar oficialmente qualquer modificação na entrega dos materiais com antecedência mínima de 

• • 	 . 24 horas. 

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. 

414 'm 
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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; 

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; 

multa (s): 

• 
Mult& de 0,2 °A) (dois décimos por cento), por dia de atraso, no destumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 300  (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° (trigésirno)-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 á 
Administração, poi-  prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei 
n.° 8.666/93. 

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

' 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. 

1 

	

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

GLAUSULA NOVA 
	

FISGALIZAÇA0 

A fiscalização do present&contrato ficará sob a responsabilidade do servidtir desta Cãe-Ledis. lat'lve'O 
Sr. Edscin de Almeida Souza, Diretor Administrativo, Matrícula : 98011033, ao qual competirá velar 
pela perfeita execução do objeto licitado. 
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. A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisqljer 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. 

CLAUSULA DECIMA — DOiREMUSTAMENTO 

: 
Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do inciso ; 

	

11¡ 	do artigo 6t5 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e contratadã " 
11, •ao Presidente da Câmara: Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a 

	

: 111 	efetiva procedência do pedido. 

	

;1; 	; 	• 

CLAUSULA DECIMA PRIM_JRA — DA RESCISAO 

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

. 	. 
§ 10. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses••previStat' 
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 

	

1!1 	contratado direito a qualqúer indenização. 

. ; 
.1 15<ip,1T—CCAUSULA DECIMA SEGUrA - TERMO 'E' CONDIÇÕES GERAIS  

A CONTRATADA declara 'neste ato, ter pleno conhecimento 
técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, 
circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para 
Correta execu'ção do objeto deste Contrato. 

e compreensão das especificações 
não podendo, pois em nenhuma 

isentar-se :de resppnsabilidade pela • 

; I 
12.2. ; A tolerância ou não exerCício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegúrados,hestê 

'contrato ou na legislação1  em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses 

1; 
, 	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 previstà 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. 	 .1 

i•S\ 

ilder C aler 	pausa Pr no de ula p   
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EgEn.MRACIMA-j,ERCEFt el liellelel::. , 
, 

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 
!'forrna, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

de 2020. 

COAPÀ.MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante 
'II! 

• 

! Contratada 
ii; 	i• 	!'• 

Testemunhas: 

• 

	

jou e Pereira sanic 	CÂMAGRaAbMrie sC.11P;rolDc?EsSati lAÔr taSúlFolltid 

	

MB% DA CoPet 	
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/II\ 	 CÂMARA AI whts" 
Jose , e Pereira Santo 

MEMBRO DA COPEL 

Gabriel 

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

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 	/2020. 

ornec(mento de materiais para escritório, conforme descrição abaixo: 

' 	
. 	

, 	. 
i:  ITENS  

. 
: 	DISCRIMINAÇÃO Dos MATERIAIS Apr. Marca Quant. . 

Valor 
Unit .• 

Valor 	, 
. 	TOtal 	. 

1 
ii 

, 1. 

, 

: 	I 	
• 

1 

Arquivo 	morto 	multiondaï composto 	de 	plástico. 
Dimensões 	aproximadas: 	50x245x135 	mm. 	O 
produto 	deverá 	possuir 	espaço 	apropriado 	para 
identificação. UND 350 

O .  _ . 

, 
k 

. 

ii „ 
;: , 
i 

1 

., 
, 	• 
i  

. 	i . 	, 

. 	;1 , 	• 
2 : 	I 

Faneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 	cor 	azul, 
,! 'dorpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 

1  l' ;transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  esOrita macia e uniforme, 

: tomprimàto aproximado de 140 mm, com a marca • 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 	mm, 	com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação  

da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
i. e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 

. vigente(s) 	do 	INMETRO. 	0 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado ém caixas coni 50 unidades cada. 

0( 
50un 

. 

. 
- 30 

' 

. 

, 

• 

. 	• _ 

_ 

••• 

- 

r , 	' 

,. 

. 

. 

. 

• 

i 
' 

., 

i, 
, 

1 

. 	, 

- 

: 	, 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor vermelha, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa remoVível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
'comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
pá fabricante gravada no cdrpo. Carga: tubo plástico 
, aproximado de 	130,5 mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e : atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vidente(s) 	do 	INMETRO. !O 	produto 	deverá 	ser 
eCOndicionado em caixas com 50 unidades cada 

cx 

50un 10 
_ _ 

. 	. 

- 

. 

. 

,1  

,• 

1: 

• 

i; 
• 

. , 

,
O 

. 
: 	• 	; 

: 	. 

. 
. 
. 

1 	, 	! 	! 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor preta, 
porpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
'transparente, tampa removível e com haste para 

 

. fixação ao bolso. 	Com esrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado dè 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 mm, com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
'dá conformidade que deve ser aposto na embalagem , • 

e' •  atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do • INMETRO. '0 	produto 	deverá 	ser 
ad'ondicionado em caixas coM 50 unidades cada. 1,  

cx 
50un 10 

. 

' 

• 

- 
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: 	. 
, i 

' 
' 

i 

; 
, 

1 	. ,5 	ji  

; 	" 
 

tilos para papel, em aço : niquelado, número 2/0 
(dois). Embalagem: caixa com 100 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 
o 	produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNP] 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
dompetentes. 	Material 	conforme 	Norma 	SAE 
:1010/20. 

0(  

100un • 250 

. 

_ 

. 

. 

. 
- 

• 

' 	
• 	

I 	1 	' 

	

'
•

! 	• 
t . 

. 	: 

i 
1 : 	 - :1010/20. 1. 

,Clips para papel, em aço niquelado, número 4/0 
kquatro). Embalagem: caixa com 50 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente sobfe a embalagem em que 
'o 	produto 	esta 	acondicibnado: 	nome/CNPJ 	do 
'fabricante, 	marca 	do 	' produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
Icbmpetentes. 	• Material 	conforme 	Norma 	SAE 

• 100un 

• 
CX 

 • 

250 

. 

- 

• 

.. 

_. 

. 

• 

., 

, 

• 

i 	. 	! 	I: 

' 	; 

; •
' 

,• 
i 	il 	• 1. 
, 	. 	7 	; 	É  

.• 	' 	: 	' 
 

i 

'Cola 	bastão, 	em tubo plástico, 	não tóxica, 	base 
giratória, formato cilíndrico»: peso líquido entre 8 e 9 
j, com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 	Conter 	o 	selo 	de 	identificação 	da 
'conformidade que deve ser aposto na embalagem, 
dê forma visível, legível, indelével e permanente. O , 
'produto 	deverá 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT e 

UND 100 

. 

: .- 

. 

• 

POrtaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

• 
ll 	:•: 1, : 

. 

' 

	

' 	; 	1 : 

	

8 	. . 

. 	, 
 

Corretivo 	líquido, 	com 	:18 	ml, 	atóxico, 	com 
formulação 	à 	base 	de: 	água. 	As 	seguintes ;. 	. 
informações deverão ser irnpressas pelo fabricante, 
diretamente na embalagem: em que o produto esta , 
àdondicionado: 'nome/CNP.] do fabricánte, site, nome 
: 	i 	, 
dd produto, dáta de fabricação, número do lote, . 	, 
'cdálposição, peso, telefone: de contato e modo de 
usar. As informações constantes do selo deverão 
6tar conforme a Portaria Inmetro No 333/2012: 
'Segurança, 	Compulsório, 	Registro 	002987/2014, 
iNNAC0061, INMETRO. 	: UND 

,. 

60 

. 

• 

. 

: 
; 	1 

: 	• 	' 
: . 	. 	:. 	. 

• 
, 	, 

'Elástico • amarelo, 	circular» em 	látex 	ou 	borracha 
'natural, 	resistente 	e 	fleXível 	acondicionado 	em 
embalagem 	com 	100 	gramas. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
.di -etamente sobre a embàlagem: 	nome/CNPJ do   
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição e prazo ou data :de validade. 

pc-r 

120un 

• 

5 

• 

. 

• 

. 	. 

-, 

l• 	. 
.• 	1:0 	' 
Q" 	• ' 

Envelope de paPel Off-set banco, com gramatura de 
75 g/m2  è dimensões.  de 20 x 28 cm. Os envelopes 

t 	i 	. 

cx  
100un . 30 • 
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.. , 
A , 

deverão ser acondicionados em caixas com 	100 
unidades cada.;  O produto deverá atender a (s) 
normas (s) ABNT e resolução (ões) vigente (s) 
'cONAMA/IBAMA. 	 . . 

• 
• 

	

. 	.. 
.....:, 

	

. 	.. 
il 

ii 

., 

H 

H 

I  

1; 

Envelope 	tamanho 	A4 	de 	papel 	branco, 	com 
gramatura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 324 
Mrn. Os envelopes deverão ser acondicionados em 
caixas com 100 unidades cada. O produto deverá 
atender a (s) normas (s) ABNT e resolução (ões) 

 

vigente (s) CONAMA/IBAMA. 100un 30  

" - . 
" . 

,.. 

.. 
• 

_.- 

.i 

.; 

iI 

. 

: 

. 	. 

1 

. 

2 

, 

. 
; 
1; 

• 

Fita 	adesiva, 	transparente, 	fabricada 	em 	filme 
'plástico, de .dirihensões: 2 immx50, podendo variar 

5%.. A 	embalagem deve ter as 	seguintes 1 	• . 	 ; 
informações impressas ou :coladas pelo fabricante 
diretamente 	sobre 	o 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do produto, composição, prazo de  
validade, normas vigentes ' e registros nos órgãos 
COmpetentes. 	Na 	data dá entrega, 	o prazo de 
:yálidade indicado para o produto, não deverá ter sido 
.ilirapass' a:do 	na 	sua 	metade, 	tomando-se 	como 
referência, a data de validade informada. Atender a 
(S) Portaria(s) vigente(s) do !MDIC/MCT. UND ' 100 

• 

. 

.,.. 
.:- 

- 

. 

. 	. 	,. 

. . 

. 

. 

. 

.. 

.-: 
. 	. 	-... 

.. 	• 

. 

.. 	.„ 

.. 
:- 	• 

.., 

.. . 

. 

• 

,i 

i• 

, 
., 

!: 	! 	i 	• 

„ . 
! 	' 

' 

	

' 13 	! ; 

., 
 

Grampeador metálico feito 'completamente em aço 
com uma base de plástico 'com capacidade mínima 
pára grampear 100 folhas dé papel 75 g/m2, com 1,0 
:m:r.n 	de I espessura 	fosfatizada 	e 	de 	pintura 
i  
eletrostática. 	A 	marca 	db 	produto 	deverá 	ser t. 	• 	• 
ihipressa sobre:a mesmo. Reverá possuir base para  
fe'chamento do grampo com duas posições (grampo , 	.. 
aberto 	ou 	fechado). 	Embalagem: 	acondicionada 
jndividualmente em caixa, !na embalagem deverão 
diihter impressõs na mesrna os seguintes dados: 
i
nóhie/CNPJ 	do fabricante, 	marca 	do 	produto e 
endereço. 	 ; 

' 

UND 10 

; 

• 

. 

. 
. 
--. 

.. 

. 

. 

.. 
._.,.. 

. 	. " 
-; 

. 
" 

,. . 

_ 

il 

; 
i; s. 
! 

' 	: 

i. 
; 
s• 

;•! 	! 	; 	. 
" 

, 	• 

. 

5rampeador, 	metálico, 	capacidade 	mínima 	para • 
grampear 	25 	folhas 	de ! papel 	75 	g/m2, 	com 
comprimento mínimo de 20:cm. A marca do produto 
'devera ser impresso sobre C; mesmo. Deverá possuir 
'estrutura metálica, base para fechamento do grampo 
com duas posições (grampo aberto e fechado) e 
çapacidede de Carga mínima 01 (um) pente de 100 
grampos 	26/6. 	Embalagem: 	acándicionada 
individualmente em caixa, !na embalagem deverão 
Conter Impresso na mesrha os seguintes dados: 
páme/CNPJ 	do fabricante; marca 	do produto e 
endereço. 

A UND 
-. 

. 

• 

30 

; 

. 

: 

. 

. 

: 
• 
_ 

. 

' 	2, 

: 

- 	• 

- 
• 

. 

 _ 

• 
• 

' 

' 
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' 	1 
, 

Grampo para grampeador, 	galvanizado, tamanho 
26/6. Embalagem: caixa com 5000 unidades e as 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 
o 	produto 	está 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	composição, 
quantidade 	e 	bem 	como 	sobre 	os 	riscos 	que CX 

• 

• 

. 

• 

. 

apresentam a saúde e segurança dos consumidores. 5000u - • 
15  Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). n 95 

. Lápis 	grafite 	no 	2, 	revestido 	em 	madeira, 	de 
1 	• Comprimento 175 mm podendo variar em + ou - 5%, . 
. 	. 'com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do 

'fabricante. O produto deverá ser acondicionado em CX 
: 	16 	i !.  caixa com 144 unidades cad. 144un 4 

. 

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor 
. preta, 100 folhas, dimensões mínimas 298 x 203 

• mm, 	numerado 	tipograficamente, 	papel 	de 	alta 
. 

í7 alvura com gramatura de 56g/m2. UND 51 
Livro 	protocolo, 	encadernado 	com 	100 	folhas, 
dimensões aproximadas de 215 x 160 mm, podendo 
.Variar -1-1- 5%. As seguintes informações deverão ser 
Impressas ou Coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 

' 	. do 	produto, 	endereço, 	quantidade 	de 	folhas 	e 
18 composição. 	 ' UND 15 

Pincel 	marca 	texto 	de 	cores 	variadas, 	tinta 	de 
Máxima durabilidade, formato ergonômico e ponta 
'chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar 

, com linha fina. O produto deverá ser entregue em 0(  
` 1 	ã 	, caixas com 12 unidades cadà. 12un 20 . 

Papel alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 
210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em 
material 	impermeável 	antiumidade, 	contendo 	01 

. 	' (uma) 	resma. 	(quinhentas 	folhas). 	Rotulagem _ 
. contendo no mínimo, nome; gramatura e dimensões 

1 dó produto, quantidade de .folhas, nome e CNPJ do 
fabricante. Atender a (s) ráolução (ões) vigente (s) 

. 
. 

• CONAMA/IBAMÁ. 	O 	produto 	deverá 	ser o< 10  
20 acondicionado em caixa contendo 10 (dez) resmas. resmas 90 

Papel vergê, dimensões 210 x 297 mm, formato A-4, 
'gramatura 180 g/m2, cor branca. Embalagem: caixa 
com 	50 folhas, 	com 	dados 	de 	identificação do 

i produto 	e 	marca 	do 	fabricante. 	Atender a 	(s) a 50  • 
21 	' 'resolução (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. folhas 10 

: 	22 'Caixa de correspondência 	articulável 	injetada 	em UND 5 



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

, 
;:,-'• 

II, 
ig 	í 

, poliestireno com duas bandejas no tamanho ofício 
para 	proporcionar 	arquivamento 	rápido. 	Medidas 

	 aproximadas: 355mm x 253Mm. 
,g - 

.. 	. 

, .• 	, 

1!¡ i'  

! 

' 
.,- 	• 	- 

, 
11 	:12É,' I 	i l  

, 	 , i 	• 	, 	, 	• 
 

Pasta classificadora, em plástico resistente, incolor,  
com prendedor macho e fêmea de plástico. Tamanho 
e ' Profundidade: A4 (250x332mm), podendo variar 
em ate + 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: nome/CNP] do fabricante, marca do 
prqduto e código de barras. UND 350 

- 
- 	- • 

. 

. 

- 	, 

ç• 

, ,, 	. 
vi 4 
gl F 
!t 	1: i4 i• 
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, 	: 
g 	. • 

, 	, 
¡i 	: ,:24•; i 	i, 

Pasta aba :elástico 20 mm em polipropileno tamanho 
'ofício em 'cores variadas. ci, produto deverá possuir 
p;,,as para fixar .0s documentos no interior da pasta e 
eiastico 	para : fechamento! 	com 	terminação 	em 
plástico. Dimensões aproximadas: 335 X 30 X 235 
mm e espessura aproximada: 0.75 mm. UND 250 

.g.-- 

. . 

. 
• 

• 
, 

	

... 	., 

- . 	. 

, 
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 ;,i 	! 	i ii 
!i 	, 	' 

• 	: -' 	- 	* 	• 	j 

• 

tg 	•i 	, 	, 

	

 25 	• 

Pasta AZ preta, lombada lega com tamanho ofício,  
resistente •e corri acabament'p sem falhas ou defeitos. 
Revestimento externo com 'PP e interno com papel . 	, 
branco, 	visor 	*plástico, 	etiqueta 	face 	única, 	olhai 
niquelado e ferragem de alta precisão. Dimensões: 
Altura: 34,5cm / Largura: '28,5cm / Profundidade: „ 
Pcmg UND 

. 

150 

;•:: 

• . _ 	. 

:. 

* 

i! 	, 
i 	•,', 	, 

Resta suspensa' marmorizada azul, plastificada, com 
hastes de metal e 6 posições para visor e etiqueta. 

.Pirriensões aproximadas: 361 x 240 mm. UND 280 

• 
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-Pèrfurador de Papel, com capacidade para perfurar 
hb mínimo 25 folhas de papel 75 g/m2. Estrutura 
metálica com pintura eletrostática, com a marca do 
PrOduto impresso sobre o mesmo, capacidade para 
fazer dois - furos por folha de no mínimo 5 mm, com 
)ase plástica removível. Embalagem : acondicionada 
individualmente em caixa e na embalagem deverão  
'cánter os seguintes dados impressos: Nome/CNP] do 
fabricante e marca do produto. UND 

. 

• 

20 
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,Perfurador de Papel, metáliéo, com capacidade para 
'fazer dois furos em, no mínimo, 100 folhas de papel 

	

;75g/m2. 	Feito 	em 	chapa 	de 	aço, 	pintura 
eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário , 
'de 'escritório, -  pinos perfuradbres com oxidação preta, 
apoio da base em polietilenó. Embalagem com dados 

• 	• 	- de identificação do produto e marca do fabricante. 

• 

UND 

. 	, 

. 	5 

• 

4 	. 

. 
, 

. 
...._..._ 

• 
-. 
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• 

29 	• , 

Suporte para fita adesiva,: em material resistente, 
cóm roldana e lamina de 1  corte. Capacidade para 
rolos 	de 	fitas 	medindo: : 12x33, 	12x50, 	12x65 UND 20 

- - 

' 
. 	' 	' 	- 	- 	 , 
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• 1.9x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e 
permitindo acoplamento de fitas com diâmetros de 1" 
e 3". 

› 
- 

` 	.1 
. 30 	.• 

Prancheta em acrílico, para papel formato ofício, com 
prendedor 	metálico e 	dimensões 	24 x 34 cm, 
podendo variar em ate +/- 5%, na cor fumê. UND • 30 

• 

- 

,' 1 estar 
., 	31 

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 cm de 
Comprimento podendo variar + /- 5%, cabo em 
plástico de alta resistência. A embalagem deverá 

; • 	com dados de identificação do produto e marca 
dO fabricante. UND 

, 

15 

- 
• 

. 

! 	. 	• 	, - 	1, 	; 	, 
" 	'1 	• 
1 	' 	:: 	, 	i 

.1: 	. 	I 	• 	; 

III 	..:1; 	1 
;. ,1 	, ; 

• 	32 	; 	• 

Tinta para carimbo, com base de água, na cor preta. ; 	..:,,• 
'Erribalagem com 40 ml. AS seguintes informações I 	-;• 	... 	 I 
deverao ser impressas ou : coladas pelo fabricante  
diretamente 	sobre 	o 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, prazo de validAde, bem como sobre os 
.'riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
Ponsumidores. 	• UND 5 

.. 

• 
.- 

- - 

.. . 

. 

.1 

:; 	• 33 	; 

!Lixeira de aço telado aramada para escritório, feita  
de material resistente e Maleável com capacidade 
Aproximada de 12 litros e dimensões:aproximadas de 
Altura 28 cm e diâmetro de 26 cm. UND 80 

.... .... 	.... ..."— 
.• 

, 
i• 

; 	. 

34 

' 	- . 	i 	• 

1 

, 	• 

!Pésta 	classificadora, 	em 	'plástico 	resistente, 
branca, 	transparente, 	corh 	abas 	e 	elástico, ; 	,  
AiMensões 245 'x 335 x 18 mm, podendo variar 
0%: 	As 	seguintes 	informações 	deverão 
inipressas ou coladas peló fabricante diretamente 
ádbre o. produto: Nome/CNPJ do fabricante, i 	• 
do produto, código de barra. 	Conter 
identificação da conformidade que deve 
na ' embalagem e atender: a(s) norma(s) 

cor 
de 

em + 
ser 

marca 
o selo de 
ser aposto 

ABNT e 
UND 250 

- 

.• 

- 

• 

'" 

. 	• 

•• 

:,„ 

. 

_ 

,. 

'Pártaria(s) vigente(s) do INi''4ETRO. 
. 	; 

il 	:'i 	• 	1 	i 
ii 	".1 i 	" 	I 	• 	• 
.1 	711. - 	1 

EXtrator 	de 	grampo, 	tipõ 	espátula, 	em 	metal 
trbmado com 15 cm (permitindo variação de +1- . 	• 
10%). 	! 	 1 

. 
UND  .- . 

, 	, 	. 
1 	' , 	. 

, 

	

3.6 	1, 

40
•  Régua em poliestfreno, tránsparente, medindo 30 

Cm, com escala em milímetros e centímetros, sem 
deformidades Ou rebarbas.: Embalagem com dados 
dé identificaçãO do produto e marca do fabricante. 
Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s). UND 

_ 

40 

.. 	_ 

.. 

.....-.......: 

. 

, 	1 	' 
ii 	37 	; ! 

81bco de .notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada  
blbco deverá 	Possuir 	100 	notas feitas de papel 
(75g/m2) com adesivo acríliéo reposicionável. UND • 80 

" . 

• 

- 38 'Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta 
CX 

40un 3 

.1 	i - 	, 	' 	 41,4 X ' 	: 	. ' 	. 	• 	. \''•:-•:-C)  _,_ in.....1‘,, 
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ESTADO DA BANIA 
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i 	: 	• 	, 

; 
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, 

'de 	caneta 	e 	lápis, 	atóxica 	de 	dimensões: 
comprimento mínimo de 40 mm, largura 
:16 mm e espessura mínima 6,0 mm. Conter 
- 
identificação da conformidade que deve ser 
na embalagem e atender a(s) norma(s) 

mínima de
i.• 

selo de 
aposto 

ABNT e 

.. 

,. 

• 

• 

. 

..! 	• 	- 

. 	. 

. 
- Portaria(s) vigente(s) do INMETRO . 

.. 

li
:  
,• 

.! ii 	1; 
:, 	, 

• 
" 

; 	, 	i 	; 
': 	; 	i 

I 	I 

:!j

• 
j 

• 	.! 
. : 	I 	il 

	

.; 	, 

''vãlidade 

Umidificador de dedos, sem'cheiro, atóxico contendo 
12 	g. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas  pressas ou coladas pelci fabricante diretamente : 	. 
sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
1 	.• 

produto, endereço, quantidade, composição, peso, : 
prazo de validade Na data i  da entrega, o prazo de  

ultrapassado 	na 	Sua 	metade, 	tomando-se como • 
referência a data de fabricação informada. 

indicado para o produto, não deverá ter sido  

UND 5 

. 
- 	.. 

. 	. 

" 

.. 

* . 
; 

, 	... 

. 	.. 

!' 	::; 	- 	* 	• 

! 	; 	, 	; 	I; 

., 

40 

Corretivo .em fita de dimensões 4,2mm xl2m em  

hirmato anatômico, com co'rpo translúcido, cuja fita 
seja capaz de cobrir qualquer tipo de palavra ou linha , 	. 
inteira em apenas uma paãada (sem deixar rastros 
após fotocópia) e que permita o uso logo após a 
utilização. UND 25 

. - 

ii 	.1, 	, 	,. 

; 	; 

Agenda 	telefônica, 	corh 	índice, 	dimensões 
aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura em PVC,  

. 
no mínimo 160 paginas e diVisão alfabética. UND 3 • 

	

I 	• 	i 	! 
, • 	i 

. 	42 	: 
Pasta 	I, 	tamanho 	A4, 	feita 	em 	plástico flexível ! 	:ii- 	• 
transparente e íncolor, e que não grude ao papel. UND 150 	' 

• . . 
. 

• 

11 	** 	* 	11 :1 	: 	• 	,i, 

.: 

!! 	43 	- . 

°I, 	; 	* 	I 	• 	! 	!! 
 

Cartucho para impressora HP 22 colorido, original do 
; 	'• fabricante .  do equipamento1  não recarregado e não 

rierhanufatúradd. Embalagem: deverá conter etiqueta 
I. 

indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
 

informação 	do 	numero ; 	de 	Autorização 	de 
Ébrnecirnento de Material 4 AFM, número da Nota  
FisCal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. UND 

, . 	. 

20 

• 
• 
• 

. 

• , 
- 

• 

r.. 	, 

. 

- 	-• 	, 	-.. 

. 

1 

; 	H. 	: 	: • 

j 	
.;j4 	., 

:! 	; 	; 	j. 

CMRTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original do  
fabricante : do equipamento,: não recarregado e não 
èemanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 

 

indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
infàrmação 	d6 	numero' 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento . de Material - AFM, número da Nota 
." 

Fiscal, Razão Soda! e CNPJ da empresa fornecedora UND 

. 

30 

. 	. 	- 	.. 

• 

.._, 

.. 

. 

'- 
--; 	.., 

.. 	- 

;.1  

., 
	

45 	' ' 

Cartucho para impressora HP 122 colorido, original do . 	. 
fabricante : do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagenii: deverá conter etiqueta 
iridicandO 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a .  
irtbrmação 	do 	numero :, 	de 	Autori , ção 	de UND 30 
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, 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. 

• 

• 

• 

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
renianufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 

• . 
. 

, Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
46 Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND 30 

• 
i 

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
ÉeManufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta , 
indicando 	a 	procedência : do 	item, 	mediante 	a 
infórmação 	dó 	numero ; 	de 	Autorização 	de 

_ 

Fornecimento de Material -: AFM, número da Nota 
47 Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND 20 

Cartucho para impressora HP 664 colorido, original do 
. 
. 

fabricante do equipamento,. não recarregado e não 
, 	,• 
remanufaturada. Embalager* deverá conter etiqueta 

. . . 

, . indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a fÉ 1 : t 	J 
! 	• . 	1  informação 	do 	numero ' 	de 	Autorização 	de 

, 

. 48 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. UND 20 • Refil de tinta preta original EPSON 70m1. Referência 

4g T664 UND .20 
Refil de tintas coloridas (ciaho, magenta ou amarelo) 

. 'ó ! Originais EPSON 70m1 UND 20 
; .. 

„ 

CD-R virgem embalado indiyidualmente em envelope 
ápropriado. 	Devendo 	ser . acomodado 	em 	caixas 
contendo 	50 	unidades 	cada. 	Características: 

. 

. 

Capacidade para armazenamento de 700 MB de 
dados, 	ou 	80 	minutos 	de 	áudio, 	velocidade 	de 
gravação de 1 a 52x, tendo em uma das faces a 
idéntificação técnica da mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para 
escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada). 

• As seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na' embalagem em que o 

• 

1 produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
• fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 

i *, 	• , 
, 

número do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 
produto. 

cx 
50un 5 

' 	. DVD-R virgem embalado individualmente em envelope CX 
52 àfropriado. 	Devendo 	ser 	acomodado 	efip 	caixas 50un 1.4. 6 

9dsti-  ('‘,2est de ?udu; 
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seguintes 
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Contendo 	50 	unidades i cada. 	Características: 
'' 	• 	: Capacidade para armazenamento de 4,7 GB de dados,  

ou 120 minutos de vídeo, velocidade de gravação de 
1 a 8x, tendo em uma das faces a identificação 
técnica da mídia (tipo / capacidade para dados e  
áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta apropriada). As 
: 	• 	• 	 • . informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
faÉricante, site, nome do produto, data de fabricação, : 
número do lote; composição', peso, endereço, telefone 
de; contato, modo de usar ir precauções no uso do 1: 
produto 	• 	1 
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;: 	• 	1 1 

óptico • USB 	de 	03 	botões, 	com 	scroll, 
compatível 	com 	PC 	e 	nptebook, 	ergonômico 	e 
táManho normal, compatível com Windows e Linux, , 
tecnologia de sensor óptico sem esfera, conector tipo  

PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, resolução 
minima 800 dpi, 03 botões,' roda de rolagem (scroll) , 
com 	rolagem 	;da 	tela 	mánual 	e/ou 	automática, 

	

por 	'click 	na 	roda 	de 	rolagem, 
• 
compatibilidade com Windows para todas as versões a 
partir do Windaws 98, corhpatibilidade com Linux, 
desenho simétrico para uso por destros e canhotos, 
garantia do fabricante mínirha de 01 ano. Embalagem : 	 ; 
can, dados de identificação do produto, marca do 
fabricante •e instruções de Operação e instalação em 
óortuguês. UND 30 
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Peil drive USB 2.0 com capacidade para 16 GB, 
t 	-• 	' 	i CoMpatível 	cóm 	Windows • e 	Linux. 	Garantia 	do 
fabricante mínima de 2 anos UND 

... . 	, 

15 . 

-, 	••••• 
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" 	••• Teclado multimídia para MicrocomPutador PC, 	107 . 	 , 
teclas Iayout padrão ABNT-2Iestendido, conectar USB.  

Làyout ABNT-2 estendido çi  o m teclas para Windows. 
; Canector USB 	Construído em termoplástico de cor i  
preta - Mínimo de 107 teclas em angulo reto, com  
: 	1 ,• 
gravação permánente (a reser ou transferência a 
quente) das letras e símbolbs; - Teclas Backspace e . • 

ENTER de tamanho duplo; -'Bloco numérico separado 
das demais; - As teclas Pqwer Off e Sleep devem 
estar em bloco separado do bloco que contem as 
teclas Insert e Delete. - Acianamento por membrana 
caóacitiva com r'etorno táctil ; - Curso de acionamento 
riShimo de 3,5 milímetros; -.Distancia entre teclas de 
00: minirno 5: milímetros (nó topo); 	Regulagem de UND . 

/ 

30 
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inclinação; - Indicativo luminoso no teclado do status 
das funcionalidades "Num :Lock" e "Caps Lock" - 
Garantia de 1 ano. As seguintes informações deverão 
ter 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na  ; 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, :site, nome do produto, 

1 	data 	de fabricação 	e 	validade, 	número 	do 	lote, 
Composição, 	peso, endereço, telefone de contato, 
Modo de usar e precauções no uso do produto. 
Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s) 
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H To:ner CB435A láser para impressora HP, original do 
, 

 
fabricante do equipamento,; não recarregado e não 

 

1  ierri*  anufaturadd. As seguintes informações deverão 
impressas pelo fabricadte, diretamente sobre a 

embalagem em que o produto esta acondicionado: 
selo de segurança 	de acordo com 	o Programa 

, 	Antipiratária da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca  
dá produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 

i • 	• 	, saude 	e ' ségurança 	dos , consumidores, 	normas 
N5igentes e:registros nos órgãos competentes. UND 
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Toner HP 436A 	para 	impressora 	HP, 	original 	do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
efnanufaturado 	As seguintes informações deverão 

; 	tei• 
 

impressas pelo: fabricante, diretamente sobre a 
éffibalagern em: que o produto esta acondicionado: 
• 
selo de segurança 	de acordo com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca 
do' produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem comó sobre os riscos que apresentam a 
Saúde 	e • segurança 	dos : consumidores, 	normas 
Vígéntes e registros nos órgãos competentes UND 

• 
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TOnei-  HP •CB 485A para iMpressora HP, original do 
fabricante :do equipamento,' não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
Sei' impressas 'Selo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem etn •  que o produto está acondicionado: 
selo de seguránça 	de acordo com 	o 	Programa 
Aritipirataria da HP, nome/CNP) dó fabricante, marca 
clo' produto, garantia, 	 % data prazo de validade e/ou 
lotè, bem como sobre os fiscos que apresentam a 

1 	Saúde 	e 	segurança 	dos ' consumidores, 	normas 
Niigéntes e registros nos órgãos competentes. UND 
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tiner LASER HP 2612A pará impressora HP, original 
; 	do fabricante do equipamento, não recarregado e não 

i';errianufaturado 	As seguintes informaçõesrdeverão UND 5 
. 
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'. = • . -t!-Condiçoes de pagamento: Conforme Edital. 
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.=• 	• •,, 	; i: 	; 	i . Coridiões ,de.fOrnecimento:'Conforme Edital. 
ii•'!' • 	. 	. 

'S 	rNota 1: O'smateriais serão entregues, parceladamente, na câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo.  de 48 horas, após solicitação da 
i; ,i )1  :, iY 1 Administração; V,:;. • 	 . 

4,1; t 	!:: I.; „,. 	• 	I 	:. 	, 

	

'1"1 •"' 31 j 	• • 	I 	i ; 	• • 	 I 	
1 

1¡ .1.,i ,, ,i-  Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem 

	

on i crclonaái 	: l' 

	

. ;.• •ij ac 	os ou onde couber: nome ou CNPJ dd fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou loteei:Jata 

i 

	

; í? •',;;; • 	.! 	• ' 	è 	, 	 . .. ide validadé,INorma(s) vigente(s) e registros nos órgãos ãos competentes variando em cada caso; 

Nota á: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, Observando-se irregularidades na qualidade ou no desempenho 
'i dó (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 da representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 	 - ;. ?•:i 	, 	:, 

, 	• 

ser impressas Pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto está acondicionado: 
selo de segurança de acordo com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca  

• 

. 

. 

!! do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a . 

" 

4: 	. :I ; • saúde 	e 	segurança 	dos ' consumidores, 	normas 
- • 

Vigentes e registros nos órgãos competentes. - 	- 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, 11 de fevereiro de 2020._ 

Processo Administrativo: no 013/2020 
Origem: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
Destino: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho 
AssOnto: Encaminhamento do pedido de autorização referente ao Pregão Presencial no 
05/2020. 

Senhor Presidente: 

gncárninhamos a Vossa Excelência o PROCESSO ADMINISTRATIVO no 013/2020, 
ClievOicio ser analisado e autOrizado, para que possamos dar prosseguimento ao processo 
IiiFitatêmlio, se assim entender conveniente. 

1 

.1 , 

' Átencicisamente, 

CIMARAMU 	PAIDE SIMÕES FILHO: 
Gabrie . Barbosa Araújo 

Apoio 

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 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

f 	ro- 

f 

:!¡ 	Processo Administrativo: no 013/2020. 
Origem. Gabinete da Presidência , 	. 	i 	. 	• 

!Destino:  Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 

-..: .- 
 

Assunto: Fornecimento de materiais de escritório suprir as necessidades da Cãmara Municipal 
1 	... de Simões Filho. 
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I A I 

,.. i 	 • i:i i 
r 	!.! 	 . 	 1 	 . 	• 	-• it 	• 	 . 

:. 	 Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao Processo Administrativo, 
r sob .0 no 013/2020, previstas no art. 38 da Lei 8.666/93, autorizo a abertura do - 

. Lprocedimento licitatório e encaminho o presente processo a V. Sa.. para as providencias ' 
,. decorrentes. 

Simões Filho/Ba, 11 de fevereiro de 2020. 

Orlando Carvalho de Souza 
Presidente da Câmara 	 Eideegleai mo de Paula 

Prezado Senhor Elder. 

1:è 
JoNin ;fereira âaritPs 

OEMBRO DA DOM 

ABp Osa  
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  

MUS FILHO Praça da Bíblia', 	- Centro -CEP. 43.700-00 -Simões Filho - Bahia diMARAMINCI 
Telefone: (71) 2108-7200 	 Gabriel S. aor 	Araújo 
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Wall  ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

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 ser‘vidores 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 

	

1. 	Elder Celestino de Paula, matricula n°980.1792 

	

II. 	Gabriel Silva Barbosa Araújo, matricula n°198.197 

EQUIPE DE APOIO 

Gabriel Silva Barbosa Araújo, matricula n° 198.197 

	

11 
	

Josane Pereira Saritos, matricula n° 190.189 

	

111. 	lana Feitosa de Sousa Bispo, matricula n°201.200 

	

IV. 	Emanuelferreira Miranda, matricula n° 1422 

Art..2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
a 07 de janeiro de 2020 e tem validade até 31 de dezembro de 

Ari 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 31 de 
janeiro de 2020. 

Orlando Carvalho de Souza 
t2P'5ZN."2/ 

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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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. 
COIMA ninfcipd de S'nx),' Fiio 

CONFERE COM O ORtGNAL 
Em  J1 /  07/ .ZZ 

Ei rtW 	ritPdFaura 

,Ana PaulaAbáde 
oiretora da:Abacom 
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Orlando Govns da Silva 
Instrutor 
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Certificado 
O Centro de Capacitação —ABACOM certifica IANPfFEITOSA DE SOUSA BISPO, pela participação 

c137em no curso de Formação de Pregoeiro e Equippoiszle, Musinewiliizado no, dias 26 e 27 de Setembro de 
ti  ORIGINAL  v  

4 2019, com carga horária de 16 horas. 	 iogn 
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ESTADO DA BAHIA 	 g„)  -1  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES , 	FIB8i9LICADO NO MURAL DA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS CÂMARA U/ NICIP DE 

SIMOES IL1710 E 

Edson de 
Diretor de 

AVISO DE LICITAÇÃ 

eida Souza 
-Geral da Câmara 

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 005/2020, do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, 
que 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 28/02/2020 às 09h3Omin. Os interessados 
poderão 	adquirir 	o 	Edital 	acessando 	o 	link: 
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/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, 11 de fevereiro de 2020. 

Praça da 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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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

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 005/2020, do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objetivo, o 
fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, 
cOrn data da reunião marcada para o dia 28/02/2020 às 09h3Omin. Os interessados poderão adquirir o Edital 
acessando o link: htto://ba.00rtaldatransparencia.com.bricamara/simoèsfilho/,  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, 11/02/2020. Elder Celestino de Paula — Pregoeiro. Tel: (071) 2108 7236/7200. ' 
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Esporte C°rreid'  Salvador, quarta-feira, 12 de fevereiro 2020 30 

Estaddo Conteúdo 
REPORTAGEM 
redaCa0(41COrrci024hOra5.Com,131: 

CiClisillQ 
limita nível de 
testosterona em 
atletas trans 

A União Ciclística Interna-
cional (UCI) anunciou ontem 
novos regulamentos sobre a 
elegibilidade de atletas 
transgêneros para competir. 
A partir de 1° de março, terão 
de possuir até 5 nanomoles de 
testosterona por litro de san-
gue para competir na catego-
ria feminina. O limite ante-
rior era de 10 nrnol/L. A canadense Rachel McKinnon é uma ciclista trans e campeà mundial 

De acordo com a UC1, os 
novos regulamentos "são 
projetados para incentivar os 
atletas tratas a competir na 
categoria correspondente ao 
seu novo sexo, garantindo 
condições equitativas para 
todos os atletas nas competi-
ções em questão". 

A decisão da UCI segue o 
que foi apresentado em uma 
reunião de trabalho que 
ocorreu em outubro de 2019 
com participação de outras 
federações internacionais, 
especialistas e representan-
tes de atletas transgêneros. 

A partir de agora, todos os 
atletas trans que desejam 
competir na categoria cor-
respondente ao novo sexo 
devem fazer urna solicitação 
médica para a UCI pelo menos 
seis semanas antes da data da 
primeira competição. 

454,  

435 

O atleta derN ar que 
nível de testostefona 	é 
5 nmol/L por pelo menos 12 
meses antes da data de elegi-
bilidade. Esse nível terá de 
continuar sendo mantido. 

"Graças a esse consenso, 
nossa federação tem os meios 
necessários para levar em 
consideração - e refletindo os 
desenvolvimentos da nossa 
sociedade - odesejodos atle-
tas trans de competir, garan - 
tindoum nível de competição 
para todos os concorrentes. 
Este é um passo importante 
na inclusão de atletas trans-
gêneros no esporte de elite", 
afirmou o presidente da UCI, 
David Lappartient. 

Em outubro de 2019, a 
transgênero canadense Ra-
chel McKinnon conquistou o 
segundo título do Mundial 
Master de Ciclismo de Pista 

\OVAS REGRAS _DEFI\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON 
PREGÃO PRESENCIAL N. 009/20. Abed.: 02/03/20 As 09,00h. 	Contrateçâo de ~sisa 
para prestadio de serviço de transporte para atender ao Fundo Municipal de Educaçâo e de 
Saúde, na ama rural e sede do municiai° e transporte para condur,dlo de atidos. Edital e demais 
informecties e dos posteriores na Prole/tara de Miguel Celmon e no aliei hltpl/dlariosodolaia.org. 
br/bahnIguelcalmon Ti 74 3627-2121. Weskley Marley Almeida Pereiro - Pregoeiro. 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA 
AVISO DE LICITAÇÃO. Aviso de Liciloçâo Preg tio Eletnánico 001.2020. Objeto: aquisiçâo de 
produtos dimentiolos perecivele e neto perecíveis para compor o cardápio de merendo escolar 
e da creche municipd em 28/02/2020 Co 090 (hidrato de Brasília) por menor preço For lote. 
Edital dieponlyal através do Portal: dtps2Aw00.ur0000e.ba.govbr/sitedioltacoes  ou no sede da 
Pretenda Munidpel - Centro Administrativo Ruby Manam, Rua P. S/N, BaIrro: Everaido Argolo 
Góes de eegunde 600010 das 07:00 as 13:00 horas. Uruçu.. - BA. 11 de fevereiro de 2020. 

Bruna Luiz Naocknenlo Souza. Pregoeiro Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS 
CNPJ N. 13.839336/0001.23 

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 040015/2020 
APreelâtro denodai de Candeles/BAmmunice aos interessadospADLAMENTOdo remado de abes ro 
do 

OPFTRZ "Dr Mor2U0S206 'Mel NCTOrP2=314g1" gii5P PCANSEOR9A O 
DE VIAS E TERRA. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE TEHRAPLENAGEM, T TO 
PREVENTWA COMO CORRE A NA MALHA VORIA DESPROVIDA DE PAVIMENTAÇÃO E/ 
OU COMO APOIO AOS SERVIÇOS GERNS DE INFRA.ESTRUTURA, UMPE_ZA DE 	AIS E 
COIRREGOS NO MUNICIPIO DE CANDEIAS BA, ma•coda, inicialmente, posa o dia 1002/2020, as 
09:30 ha. fica ADIAI/Apare o dia 27/02/2020 às 09:30. por motivo de readequaçâo de ditei 0000000. 
Ecktal &ponteai no ode httpsYkaiddrgerbekendelasIsitencitecoes. Caldeias/BA. 11 de Fevereiro 
de 2020. aliene Dantesceno dos Santos Pregoeira do COPEL. 

LIGA DE FUTEBOL DE EUNÁPOLIS 
CNPJ 14.408.447.0001.09 

EDITAL DE CONV0000A0 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O Preeldente da LM de Fun. as M.e. -Lar. no use de wast aelauCdoe lec. • estetutedm. CONVOCA. peto 
unam0 	et. dessa Dans* eso peno gore das podam esoluedee, peso • amenders Gemi Oen.. Eleitoral. 
&soas Muco 2020 is 1 ah de no., em pene. convocai" ouSa raoxe,/c, em enoda eommerim. ntr Cocem, Clube diodo a Avente Brod. /759, Sapuemira. EurepahvBehin. para elekee oodionni do pesa.. 1. 
kooprosidento • 2' Amorsakbalst e Consendea PueiS. e Justo da Justiça Doso./a ore o meneada assedie. 
OBR3.2020 a 01012024. 
O noa. dm ~am.a. impuoreceee 	acerem Separa.... Me às 19a de no. de ene 112 de Março. 
2020, atsrãe ris momo da imerde.membo as Cern.. Eleitoral. Se, Reme Tela da SI..0100-00   9731027.513, 
blelen• da enate Ra) 9E195.82013, bem esmo em redre ossada no mu miemos abado • A.C. Solou., 320. 
bano Camelia. 
O Celógia Odiara! erre denodo atreves de Reuslualks, otesSesendo no nue precava e AP 21, pateando Ida Esnoco 

; da Lio da Postei de UNOS, maneado no CersS. de Pesem Jerldioss do ddado. no de 01. Nasces'. de 201[1. 
A arem dm Meca coxo. no die Oe.Merso bati cansados. wenn. 

Europa., lodo Fama. d• 
LODO MAURO SANTOS PAUSA • PRESIDENTE DA LIGA DE FuTED04. DE EUNAPOLIS 

MUCURIPE HOLDING LTDA. CtiPJ n•  30.981.327/0001.52 • NME d 29204532749 .ATA DA REUNIA0 DESOCIOS, 
DIA, NORA E LOCAL: 005 31 dias do nee dejunelso do 2020, ta 1603 haat, na gado da MUCURIPE HOLOIN5 LID/VCNPJ/ 
ME eob o n•  30.981327/000192 estatelada na cidade do Sabedor, Estado da Bahia. na Rua &Neon Visco. le 324, Edifica. 
Iliefrd Empresarial, 114  andas Sala 703, Caminho das Arvores. CEP 41.820.022 PRESENÇAS: Presente a totalidade dos 
adiço da Saadada, 000101 foi instalado em peneire convocaçâo. CONVOCAÇÃO: Depenada e Riblimçáo de Editei 
do Candeeplo, rodeara deposto no parágralo 1., artigo 1.072, da lei rd 10.406/02. MESA: SILVARA APARECIDA CAL.. • 
Prosem!. e MADIEUS CALIL SANTOS • Secretário, Noolndos entoei Moa propeles 01.1.075de CEdlgo 1/MI) ORDEM 
DO Odt (1) Deliberar atro e reduçbadocapitat 	DELIBERAÇÕES:1i Com fulcro no edlpo 1.082. Incho II, do Código Cid 
Madeiro por ao meter escutei em ralado ea objeto da sociedade, Os sidos &Gemam por unanimidade, pela redução 
do capitai 1011814a Sociedade 1NCURIPEHOLDING LIDA em RS 23900900 (duzentos etária mimas), pessendadeis aves 
RS 1.430.098,00 (um medo quatrocentos • tanta MIo revede e do reais) peio RS 1200.098.00 (um Neto duzentos elo 
noventa o da reei), *Moem 1.200.098 (em mIlhão, adentarei °mede e abotoadas, no vaia de R51.00 (um futicada 
uma mediante restitulgede 230.003 (duzentas Md* má) odes. na veios de RS 230.000.00 Planeies e anta ritmais) á geia 
GIVN/AAPARECIDACALIL coe lerdamente no quanto disposto na art. 1.084 da C4digo Cell Moeda ENCERRAMENTO: 
Around° atende a Iodes as lomeldedies legais. Nada rala Emendo e Pelar loi ereterrede a roendo Merendam • manente 
ele que, de aonde deforme, la assinada por todas os presentes. Seivedor• Beba, 31 dejanslre 32020 Masa:SILVARA 
APARECIDA CAUL• Presidente da Relede; MATHELIS CAUL SANTOS • Secretário da Rendo; Sócios: SILVANAAFARECIDA 
CALIL • CPF: 283408575.15i MATHEUS CAUL SANTOS • CPF: 858648.45629. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU 
AVISO DE CREDENCIAMENTO ti• 001/2020. A Prefeitura MuMcipol do Tonhaçu, atreva. da 
Secretarie Municipal de Saúde. mediante ato de Comissão de Credendamento nomeada pela 
Portada n°. 021/2020, torna público que estant realizando credenciernento pare prestação de 
serviço por pessoas (bicas e/ou pessoas juddic.as. compreendendo as especialidades do 
Médico Pediram, Medro CardologIsta; Médico Psiquiatra; Medico Ginetologista/Obstetra; 
Módico Ortopedista; Módhzo Redologlata; Médico Uttrassonogrefista; Medico Urologista; Medico 
Clinico Geral (40h); Medico Clinico Geral 1204 	Plentoreste ( Montan de 24 Horas); 
Clinico Plantonista (Plantão de 24 Horas Finais de Semana); Clinico Plantonista ( Plantão de 24 
Horas relacionados aos Vedados de: São Jorre. Ratei e Reveillon); Clinico Plantonista ( Plantão 
de 12 Horas); Nutddonista: Fbloterapeuta; AssIsteree Social; Psitálcgo; Educador Fisica; 
Veterinedo; Dentista: Enfermeiro (Plantão de 12 Horas); Enfermeiro; Farmacêuticos; Bioquímico; 
Fano:n[1161090 paro atender as necessidades do Secretaria Municipal de Soride, em conformidade 
cornos &times da Constituição Federal, Lei Federal n°. 8.666/93 e suas dteraçães, em especifico 
00 010 Artigo 25, .cepur, bem como Lel Federal II°. 8000/00.0101900 24 e 25. A documentação 
parou Credenciamento deverá ser entregue na Sede da Secretaria, Ruo Anisio Teixeira. Centro 
- CEP 46.600.000- Tanhaçu - BA, a partir do dia 03/03/2020, ata o dia 31/12/2020, das 8:00h 
Ao 12:00h, na endereço acima citado. As dedos quedo ao procedimento de dedencismento 
poderâo ser dirimidas pele Condes/10 de Credendemento designada. Tenhaçu, 12 de fevereiro de 
2020,1000 Silvo Matos • Presidente da Comissão Espacial de Credanclamento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLANDIA 
CHAMAMENTO PUBUCO N'0010020. MIT. A Preferem Muradpal Menden. • ~Mole da Secretarie 
Municipal de Edmundo, e %adente da Correame de Lidadas comede. a Mdce ar Interessada. ~e • 
aunada Publica n. 001/2020 peta aosieloSo de gênese. ~enleios da Aglcull tua %miar, paro • Morando 
Enodar de rede Murddpel no pra*. elle 126/ Março de 2020 as 0900es.no 6460 de ~Oh. na Serre de 
Lkitrição.0 edital ointondo Iodes ra inforrnapSes encontra-te disponi., no hera. easeensled de/50:0O ás 12:00 
how no detem muntipal de Teodiceia, Miada à Rua Mento dm Sarda. 17 52. TEMAM:MA BA. 11 DE 
FEVEREIRO DE 2020. LEONARDO REIS .PRESDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇA0 

CONSÓRCIO G4TERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II 
AVISO DE UCITAÇ 0. PREGÃO PRESENCAL n.  06/2C20 -Abertura: 20102,20204., 14.03min. (horária konl) 
- Objeto Contatissçao do emprese, pesa prestuçâo de sentam do ~leoa CSpeliflki(425, O Miando, cor 
inhalsretagte. dOgnestbao e emissee de Issudoe de tarn=fp ~Iodai:rade. R2 e marnwrefia, 
teime:4.a cem sistema de ernasennmerdo mrobu 	rido Ws Sanareis.% de dados per-  inlgier  t"os, Fr:Pri 
atendes as necessidades da l-bapits Gere Sentas Tema.. Os nieressedos poderao obter inforneetees efou o 
Edtel e seus anexos na &Ude i. Run Sakneeno Guerm. ef 336 Babo Centro, Redra da ~leal -Banto, de 

eira á Sexto-Ida, em das de expediente, no horário dm 0860tiós 1200h. Ribeiro do panbaldA, 11 
geerAlro de 2020. Alsdne Neacimene. Sanes Gonçalves - Pregoeira. 

CÂMARA MUNICIPALBE SIMÕES FILHO 
AVISO DE PUBUCAÇAO DE LICITAÇAO 

O Pregoeiro Miai da Canora Mtnidpal de SinOes Filho, pouso de emas atribulo:3as, avisa que fera 
realizar na sua Sala defteuniOes. atuada Et Praça da Bíblia, MI -Centro • Slmães Friho/BA, a initaçao 
no =deidade PREGÃO PRESENCIAL tf 005/2020, do tipo, MENOR PREÇO GLOBAL, que tem 
como objetivo, o fornecimento de materiais de escriOdo para sumir as necessidades da Canora 
Munidpol de SinOes Filho com dotada reunião rnarada paro 0100 20/02/20200, 09h300in. Os 
interessados poderão adquter o ErMal acessando o fina. 31mdautWaMa396, 0i sjrconefilmá na opção 'Edttels-  ou, gratuitamente na sala da Cr:nassa° Putuen...nte de Licitação, 
na endereço acima. de segunde-feira a sarda-leira das 08h3)Onin ás 121WOrrin. Todos os atos de 
AdministswPro sede R/alteados no link l0  eforrnado. Siastes Pilho, 11/02/2020 

Eidos Celestino de Paula - Pregoeiro. Tal: (071) 2108 7236/7200. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE 
ESTADO DA BAHIA 

AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL R° 02(2020) • 0 Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de São Felipe informa a todos que possa interessar que estará redundo a 
seguinte licitação: PREGÃO PRESENCIAL N002-2020 -OBJETO: confecção de fardamento 
para atender demandas das diversas secretarias e Hospital Municipal Maria Atuária Santos 
neste Municipio. DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
DE LANCES: 21/02/2020. HORÁRIO: 14:00 horas LOCAL: Prefeitura Municipal, sala das 
Licitações, Praça Cônego José Lourenço, 0  42, Centro, São Felipe, Bebia. Poderão ser 
solicitadas Informações sobre esta licitação através do e-mail: licitacaosaofelipe@gmailcom  
ou pelo telefone 75 3528-2021. Milton Couto Ribeiro Bloisi - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO - BA 
PREGÃO PRESENCIAL N°057/2016 

AVISO DE DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PUBUCA 
Em Mude da indisponibilldade de servidor convocado e competente para fazer compor e mesa e 
auxiliar a Prega:tiro nos trabalhos, especificadamente, quanto a analisa dos catálogos apraza:miados 
pelos empresas participrotes do presente certame, o Pregoeira designa ode 12/022020 da 1011 pare 
realização da sessão pública destinada a efetiva conlinueção rios trebelhos de julgamento do certame. 
Scbrodinha.BA, 11/02/2020. Thadana Coda 040084engabeiro -  Pregoeira do Munidpio. 

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL N.004/2020 

A CPL da Prefeitura Miran de Sobredinholl3A, torna publico que, ern sirtude da ausência de 
Interessados o resultado do emento referente ao Recesso Adrrarstrativo a°. 004/2020, que trota 
de Licitação na mcdaidade P (SRP) 004/2020, cujo objeto é contratação de pessoa Astra ou 
pessoa juddica (MEI - Microempreendedor IndMdual ou demais tipos) espedalizada na prestação 
de serviços continuos de transporte escolar de alunos da nade p011ISCO de ensino do Murkiptio de 
Sobredinho. contratados sob o regime de empreitada por preços unitário,. foi renda/orado DESERTO. 
em 10/02/2020 kr 10h. Thecione Ceda Silve Mangabeire - Prwidente da CPI. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CONSUMO DE EMPREGADOS 
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS DO BRASIL - COOCONPROFABRA • CNPJ: 23.13118.045/0001-40 HIRE: 
3400041761 
O Presidente da Cooperativa de Consuma de Eapregados Propagandistas, Propagandistas 
Vendedores e vandaJonss de Produtos Farmacêuticos do Brasil - COOCONPROFABRA, corn sedo 
na Ruo Cledenor Somes, n°01, Doron, CEM 41.194-115, Sulnalm/BA, no uso das *IMOS.. que 
lhe confere o Estatuto Soda CONVOCA os nssocbdas que nesta data totalizam 22 (sinto e &rota:tas 
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, o ser realleada na dia 29/02/2020, na Sede do 
Cooperativo no endereço suptecitado, em primeira convocarAo 00000 (nove toras), ursa presença 
de 2/3 (dois terços) do 'atesam de associedos; em segunda oonvocar,ão ás 1011 (dez horas), com e 
romença de merade mais 01)00) dos emendados a tilinte convocação às 115)00,0 horas), com a 
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para dellberarern sobre e seguinte Ordem do Dla: 
I, Prestação de contas doa exercidos de 2019, compreendendo o %lata% de Geado., Balanço. 
Demonstrelivo doada/os e Perdes e Perecer do Canalha Fiscal; 
II. DeslInação das sobras rumadas ou releio das perdas; 

Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal. 
Salvador, 11 de fevereiro de 2020. 

Washington Melo Mão Júnior 
Presidente 

FUT 7 

Copa Gay 
do Nordeste 
em março 
A 2' edição da Copa Gay do 
Nordeste já está mareada: 
acontecerá nos dias 28 e 29 de 
março, das 9h às 17h, na 
Champion Multiarena, espa-
ço localizado na cobertura do 
Shopping Bela Vista. Até ago-
ra, estão confirmados quatro 
times do Pará, Brasília, Sergi-
pe e Amazonas, além do Den-
dê Futebol Clube, da Bahia, 
que assina a organização do 
evento. O torneio tem como 
modalidade o fut 7, em que as 
partidas são disputadas por 
duas equipes com 7 jogado-
res. O evento será aberto ao 
público. Os organizadores 
pedem a doação de lkg de ali-
mento não perecível. 

VELA 

Brasileiros 
estreiam 
mal 
O primeiro dia de campeona-
tos mundiais da vela foi ruim 
para alguns dos principais re-
presentantes brasileiros na 
modalidade. Martine Grael e 
Kahena Kunze fecharam na 
16 posição na classe 49erFX e 
Robert Scheidt está em 40° 
lugar na disputa da Laser. 

O Mundial da Laser é dis-
putado em Melbourne, na 
Austrália. Scheidt competiu 
no Grupo Vermelho e, com 27 
pontos perdidos, é o 40' no 
geral. Outro representante 
brasileiro, Gustavo Nasci-
mento está em 960. Também 
na Austrália, Martine e Kahe-
na disputam a classe 49erFX. 

no Pereira San. 
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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. 	  

CNP.) No 	  

Endereço' 	  

Cidade 	  Estado 	 Tel 	  

E-mail• 	  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de material de escritório, 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: licitacaocamarasimoesfilho.ba.gov.br. 

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
http://ba.portaldatransoarencia .com. br/ca ma ra/s moesfil  

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. 

Nome do Contato por extenso 	  

R. G. No.: 	  

Assinatura: 	  
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

EDITAL — PROCESSO LICITATÓRIO No 007-2020 

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 005/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013/2020. 

OBJETO A CONTRATAR: 

Fornecimento de materiais de escritório 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 
28/02/2020. 

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

; 
Pregoeiro: Elder Celestino de Paula (Portaria no 025/2020) 

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/camara/simoesfilho/  
E-mail: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  

4°1 I 
‘,4  d CÀMARAMUNICfFS1NÕESFI1IIO 

Pereitit Santos 	Gabriel S. BífbosaAraüjo Nz" 
MEMORO DA COM 	 Apoio 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020. 

A Câmara Municipal de Simões Filho por intermédio do Pregoeiro Oficial, Elder Celestino de Paula, designado 
através da Portaria no 025/2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 
local indicados fará realizar licitação vinculada ao Processo Administrativo no 013/2020, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de empresa para o 
fornecimento de materiais para escritório, 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 escritório para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões, conforme informações constantes neste Edital e 
seus anexos. 

DA SESSÃO DE ABERTURA 

DATA DA SESSÃO: 28/02/2020 
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 preânibulo 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 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. 

CÂMARA MU 

na Partira Santos 	Gabriel 

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

	

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. 	r 

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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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 referidp 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 pérmitir, 
com clareza, a identificação do representante indicado. 

	

4.2 	No credenciamentó, 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 admitidá 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 005/2020 
ENVELOPE No 01 — PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNP.] No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020 
ENVELOPE No 02 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ 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; 

e) 	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: 

I. 	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; 
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Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, tudo devidamente 
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 Federai, 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://wwii.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$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais) Para o valor total estimado deste certame. 

Elcier Ceies no de Pauta 
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7.1.4 Qualificação Técnica:, 

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

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". 

8.1 	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. 
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8.4 	Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do Edital, e estando o 
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro 
negociar, visando 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 estabêlecidas 
neste edital, no que se refere à Habilitação jurídica, Regularidade fiscal, Qualificação técnica e 
Qualificação econômico financeira: 
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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, 
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 habilitatárias, 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 contra rrazões 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 
respectivo licitante declarado vencedor. 
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9.7 	O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não célebrar o ântrato, 
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 
do contrato, comportar-se de modo iniclôneo 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 Cm 
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. 
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11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 	As normas disciplihadoras 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. 

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 inicio 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 destruidos 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 [imponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste Edital. 
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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 
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 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: 33.90.30.03 — Material de Consumo — Material de Escritório/Material de 
Expediente 

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: 

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. 90  da Lei 8.666/93; 
Anexo VII - Modelo de Declaração Lei no 123/06; 
Anexo VIII — Modelo de Declaração de Idoneidade; 
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i) 	Anexo IX - Minuta de contrato. 

Simões Filho, 11 de fevereiro de 2020. 

Elder Ce 
Pregoeiro 

ode Paula Josa pereira santos  CIMARAKINICIP DESMES FILHO 

MEMBRO DA e" 	
Gabriel S. Barbosa Araújo 

Apoio 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. 	DO OBJETO: 

1.1. 

	

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

DA JUSTIFICATIVA: 

A aquisição de materiais de escritório 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. 

2.1. 	As médias de preços, previstas para esta contratação foram calculadas com base em orçamentos 
recebidos pela Administração, em 10/02/2020, 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 éntregues, 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; 

DA DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

4.1. 	Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 
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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 relacionádas no item anterior serão anexadas por ocasião, também, de cada NOTA 
FISCAL/FATURA emitida. 

1 (
4 

4  0,111'À 
Te Pereira Santos ck":::irel S  

MEMBRO DA COM. 

DE SIMÕES FILHO 
arbosa Araújo 
poio 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

Câmara Municipal de Simões Pilho 

Pregão Presencial no 005/2020 

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

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.° 	 , 
estabelecida na 	 , no 	, bairro 	, CEP 
	 , cidade de  ' 	, telefone 	 email 	 , atendendo à convocação 
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 005/2020, 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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Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data de Abertura: 28 de fevereiro de 2020 
Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial no 005/2020 

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

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

1 

Arquivo 	morto 	multionda, 	composto 	de 	plástico. 
Dimensões 	aproximadas: 	50x245x135 	mm. 	O 
produto 	deverá 	possuir 	espaço 	apropriado 	para 
identificação. UND 350 5,57 1.948,33 

2 

Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 	cor 	azul, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa 	removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. 

CX 
50un 30 55,22 1.656,50 

3 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor vermelha, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada 

CX 
50un 10 55,08 550,77 

4 

Caneta 	esferográfica, 	escrita fina, 	tinta 	cor preta, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 

CX 
50un 10 55,22 552,17 
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• do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. 

5 

Clips para papel, em aço niquelado, 	número 2/0 
(dois). Embalagem: caixa com 	100 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 

produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. 	Material 	conforme 	Norma 	SAE 
1010/20. 

CX 
100un 250 

. 

2,78 695,83 

6 

Clips para papel, 	em aço niquelado, 	número 4/0 
(quatro). Embalagem: caixa com 50 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente .sobre a embalagem em que 

produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. 	Material 	conforme 	Norma 	SAE 
1010/20. 

CX 
100un 250 2,78 695,83 

7 

Cola 	bastão, 	em 	tubo 	plástico, 	não tóxica, 	base 
giratória, formato cilíndrico, peso líquido entre 8 e 9 
g, com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 	Conter 	o 	selo 	de 	identificação 	da 
conformidade que devé ser aposto na embalagem, 
de forma visível, legível, indelével e permanente. O 
produto 	deverá 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. UND 100 2,67 266,67 

8 

Corretivo 	líquido, 	com 	18 	ml, 	atóxico, 	com 
formulação 	à 	base ' de 	água. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente na embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome 
do produto, data de fabricação, número do lote, 
composição, peso, telefone de contato e modo de 
usar. As informações constantes do selo deverão 
estar conforme a 	Portaria Inmetro No 333/2012: 
Segurança, 	Compulsório, 	Registro 	002987/2014, 
INNAC0061, INMETRO. UND 60 3,28 197,00 

30,67 
, 
:' 	g 

Elástico 	amarelo, 	circular, 	em 	látex 	ou 	borracha 
natural, 	resistente 	e ' flexível 	acondicionado 	em 

puí 

120un 5 6,13 

Ettler Celestit 	'9 
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embalagem 	com 	100 	gramas. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem: 	nome/CNP) do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição e prazo ou data de validade. 

10 

Envelope de papel Off-set branco, com gramatura de 
75 g/m2  e dimensões de 20 x 28 cm. Os envelopes 
deverão ser acondicionados em 	caixas com 	100 
unidades cada. 	O 	produto deverá 	atender a 	(s) 
normas 	(s) 	ABNT 	e 	resolução 	(Cies) 	vigente 	(s) 
CONAMA/IBAMA. 

CX 
100un 30 32,67 980,00 

11 

Envelope 	tamanho 	A4 	de 	papel 	branco, 	com 
gramatura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 324 
mm. Os envelopes deverão ser acondicionados em 
caixas com 100 unidades cada. O produto deverá 
atender a (s) normas ,(s) ABNT e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 
100un 30 52,67 1.580,00 

. 

12 

Fita 	adesiva, 	transparente, 	fabricada 	em 	filme 
plástico, de dimensões: 25mmx50, podendo variar 
+/- 	5%. 	A 	embalagem 	deve 	ter 	as 	seguintes 
informações impressas ou coladas pelo fabricante 
diretamente 	sobre 	o' 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do peoduto, composição, prazo de 
validade, 	normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. 	Na 	data 	da 	entrega, 	o 	prazo 	de 
validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado 	na 	sua 'metade, 	tomando-se 	como 
referência, a data de validade informada. Atender a 
(s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. UND 100 4,42 441,67 

893,00 13 

Grampeador metálico feito completamente em aço 
com uma base de plástico com capacidade mínima 
para grampear 100 folhas de papel 75 g/m2, com 1,0 

mm 	de 	espessura 	fosfatizada 	e 	de 	pintura 
eletrostática. 	A 	marcá 	do 	produto 	deverá 	ser 
impressa sobre a mesmo. Deverá possuir base para 
fechamento do grampo com duas posições (grampo 
aberto 	ou 	fechado). ' Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão 
conter impressos na mesma os seguintes dados: 
nome/CNin 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto e 
endereço. UND 10 89,30 

—, 
., 	14 

Grampeádor, 	metálico, 	capacidade 	mínima 	para 
grampear 	25 	folhas 'de 	papel 	75 	g/m2, 	com 
comprimento mínimo de 20 cm. A marca do produto 
devera ser impresso sobre o mesmo. Deverá possuir 
estrutura metálica, base para fechamento do grampo UND 30 22,20 666,00 

Página 21 de 53 

1. 

o 
pereira sonos  doo 11; 1:ALDES11,i'óESMi0  til IA 

MEMBRO DA er" 	

Gabrie arbosa Araújo 
Apoio 



DIÁRIO E, OFICIAL 
COMIA 1111,41CIPAL DE SIROCO nulo Terça-feira, lide fevereiro de 2020 1 Edição NO 1149 1 Caderno III 	 23 

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

, 

com duas posições (grampo aberto e fechado) e 
capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 
grampos 	26/6. 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão 
conter impresso 	na 	mesma 	os seguintes dados: 
nome/CNP) 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto 	e 
endereço. 

15 

Grampo 	para 	grampeador, 	galvanizado, 	tamanho 
26/6. Embalagem: caixa com 5000 unidades e as 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 
o 	produto 	está 	acondicionado: 	nome/CNP) 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	composição, 
quantidade 	e 	bem 	como 	sobre 	os 	riscos 	que 
apresentam a saúde e segurança dos consumidores. 
Atender a (s) norma (s)ABNT (s) vigente (s). 

CX 
5000u 

n 95 6,24 592,48 

16 

Lápis 	grafite 	no 	2, 	revestido 	em 	madeira, 	de 
comprimento 175 mm podendo variar em + ou - 5%, 
com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
caixa com 144 unidades' cada. 

CX 
144un 4 60,20 240,80 

17 

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor 
preta, 100 folhas, dimensões mínimas 298 x 203 
mm, 	numerado 	tipograficamente, 	papel 	de 	alta 
alvura com gramatura de 56g/m2. UND 51 15,30 780,30 

18 

Livro 	protocolo, 	encadernado 	com 	100 	folhas, 
dimensões aproximadas de 215 x 160 mm, podendo 
variar +/- 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas .pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 
do 	produto, 	endereço, 	quantidade 	de 	folhas 	e 
composição. UND 15 14,83 222,50 

19 

Pincel 	Marca 	texto 	de 	cores 	variadas, 	tinta 	de 
máxima durabilidade, formato ergonômico e ponta 
chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar 
com linha fina. O produto deverá ser entregue em 
caixas com 12 unidades cada. 

CX 
12un 20 34,73 694,67 

, 
..,;-) 	20 

Papel alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 
210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em 
material 	impermeável 	antiumidade, 	contendo 	01 
(uma) 	' resma 	(quinhentas 	folhas). 	Rotulagem 
contendo no mínimo, nome, gramatura e dimensões 
do produto, quantidade de folhas, nome e CNP) do 
fabricante. Atender a (S) resolução (5es) vigente (s) 
CONAMA/IBAMA. 	O ' 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixa contendo 10 (dez) resmas. 

CX 10 
resmas 90 213,67 19.230,00 

C.AMIkAM 
Gabriel 

Jose'o Pereira Santos 
leatORD DA COM 

Página 22 de 53 

DES1MOESFI 0  

Barbosa Ataillo 
Apoio 



. 	, 	• 
.outtio K, OFICIAL 

CAMARA 11101111.AL DE SW911 num 	 Terça-feira, lide fevereiro de 2020 1 Edição N° 1149 1 Caderno iii 	 24 

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

21 

Papel vergê, dimensões 210 x 297 mm, formato A-4, 
gramatura 180 g/m2, cor branca. Embalagem: caixa 
com 	50 	folhas, 	com " dados 	de 	identificação 	do 
produto 	e 	marca 	do 	fabricante. 	Atender 	a 	(s) 
resolução (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 50 
folhas 10 23,20 232,00 

, 

22 

Caixa 	de 	correspondência 	articulável 	injetada 	em 
poliestireno com duas 'bandejas no tamanho ofício 
para 	proporcionar 	arquivamento 	rápido. 	Medidas 
aproximadas: 355mm x 253mm. UND 5 59,30 296,50 

23 

Pasta classificadora, em plástico resistente, incolor, 
com prendedor macho e fêmea de plástico. Tamanho 
e Profundidade: A4 (250x332mm), podendo variar 
em ate + 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto e código de barras. UND 350 2,07 	

: 
723,33 

24 

Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno tamanho 
ofício em cores variadas. O produto deverá possuir 
abas para fixar os documentos no interior da pasta e 
elástico 	para 	fechamento 	com 	terminação 	em 
plástico. Dimensões aproximadas: 335 X 30 X 235 
mm e espessura aproximada: 0.75 mm. UND 250 3,30 825,00 

25 

Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho ofício, 
resistente e com acabamento sem falhas ou defeitos. 
Revestimento externo com PP e interno com papel 
branco, 	visor 	plástico, 	etiqueta 	face 	única, 	olhai 
niquelado e ferragem de alta precisão. Dimensões: 
Altura: 34,5cm / Largura: 28,5cm / Profundidade: 
8cm. UND 150 16,40 2.460,00 

26 

Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, com 
hastes de metal e 6 posições para visor e etiqueta. 
Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm. UND 280 5,33 1.493,33 

27 

Perfurador de papel, cóm capacidade para perfurar 
no mínimo 25 folhas de papel 75 g/m2. Estrutura 
metálica com pintura eletrostática, com a marca do 
produto impresso sobre o mesmo, capacidade para 
fazer dois furos por folha de no mínimo 5 mm, com 
base plástica removível. Embalagem: acondicionada 
individualmente em caixa e na embalagem deverão 
conter os seguintes dados impressos: Nome/CNPJ do 
fabricante e marca do produto. UND 20 42,30 846,00 

.28 

Perfurador de papel, metálico, com capacidade para 
fazer dois furos em, no l mínimo, 100 folhas de papel 
75g/m2. 	Feito 	em 	n  chapa 	de 	aço, 	pintura 
eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário UND 5 173,27 866,33 
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de escritório, pinos perfuradores com oxidação preta, 
apoio da base em polietileno. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. 

. 

29 

Suporte para fita adesiva, em material resistente, 
com roldana e lamina de corte. Capacidade para 
rolos 	de 	fitas 	medindo: 	12x33, 	12x50, 	12x65 
19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e 
permitindo acoplamento de fitas com diâmetros de 1" 
e 3". UND 20 34,63 692,67 

30 

Prancheta em acrílico, para papel formato ofício, com 
prendedor 	metálico 	e 	dimensões 	24 	x 	34 	cm, 
podendo variar em ate +/- 5%, na cor fumê. UND 30 20,63 619,00 

31 

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 cm de 
comprimento podendo variar + /- 5%, cabo em 
plástico de alta resistência. A embalagem deverá 
estar com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante. UND 15 11,23 168,50 

32 

Tinta para carimbo, com base de água, na cor preta. 
Embalagem com 40 ml. As seguintes informações 
deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante 
diretamente 	sobre 	o .  produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, prazo de validade, bem como sobre os 
riscos que apresentam.  a saúde e segurança dos 
consumidores. UND 5 9,50 47,50 

33 

Lixeira de aço telado a'ramada para escritório, feita 
de material resistente 'e maleável com capacidade 
aproximada de 12 litros e dimensões aproximadas de 
altura 28 cm e diâmetro de 26 cm. UND 80 62,20 4.976,00 

34 

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 	resistente, 	cor 
branca, 	transparente, 	com 	abas 	e 	elástico, 	de 
dimensões 245 x 335 x 18 mm, podendo variar em + 
10%. 	As 	seguintes i  informações 	deverão 	ser 
impressas ou coladas .pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNPJ. do fabricante, marca 
do 	produto, 	código 	de 	barra. 	Conter 	o 	selo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto 
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. UND 250 4,13 1.033,33 

84,67 35 

Extrator 	de 	grampo, 	tipo 	espátula, 	em 	metal 
cromado com 15 cm (permitindo variação de +/- 
10%). 	 i UND 40 2,12 

36 

Régua em poliestireno 	transparente, medindo 30 
cm, com escala em milímetros e centímetros, sem 
deformidades ou rebarbas. Embalagem com dados UNO 40 1,45 57,87 
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de identificação do produto e marca do fabricante. 
Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s). 

37 

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada 
bloco deverá 	possuir 	100 	notas feitas de 	papel 
(75g/m2) com adesivo acrílico reposicionável. UND 80 9,30 744,00 

38 

Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta 
de 	caneta 	e 	lápis, 	atóxica 	de 	dimensões: 
comprimento mínimo dé 40 mm, largura mínima de 
16 mm e espessura mínima 6,0 mm. Conter o selo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto 
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

CX 
40un 3 53,22 159,67 

39 

Umidificador de dedos, sem cheiro, atóxico contendo 
12 	g. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereço, quantidade, composição, peso, 
prazo de validade Na data da entrega, o prazo de 
validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado 	na 	sua 	metade, 	tomando-se 	como 
referência a data de fabricação informada. UND 5 5,10 25,50 

40 

Corretivo em fita de dimensões 4,2mm x12m em 
formato anatômico, com corpo translúcido, cuja fita 
seja capaz de cobrir qualquer tipo de palavra ou linha 
inteira em apenas uma passada (sem deixar rastros 
após fotocópia) e que , permita o uso logo após a 
utilização. UND 25 12,83 320,83 

41 

Agenda 	telefônica, 	' com 	índice, 	dimensões 
aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura em PVC, 
no mínimo 160 paginas e divisão alfabética. UND 3 51,57 154,70 

42 

Pasta 	L, 	tamanho 	A4, 	feita 	em 	plástico 	flexível 
transparente e incolor, e que não grude ao papel. UND 150 1,33 200,00 

43 

Cartucho para impressora HP 22 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e cr\irn da empresa fornecedora. UND 20 156,33 3.126,67 

44 

CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedênCia 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota UND 30 133,30 3.999,00 
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45 

Cartucho para impressora HP 122 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. UND 30 95,30 2.859,00 

46 

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND 30 81,63 2.449,00 

47 

CARTUCHO p/ impressdra HP 664 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND 20 

_ 
66,00 1.320,00 

48 

Cartucho para impressora HP 664 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. UND 20 70,00 1.400,00 

49 
Refil de tinta preta original EPSON 70m1. Referência 
T664 UND 20 75,17 1.503,33 

50 

Refil de tintas coloridas (dano, magenta ou amarelo) 
originais EPSON 70m1 UND 20 75,17 1.503,33 

51 

CD-R virgem embalado individualmente em envelope 
apropriado. 	Devendo 	Ser 	acomodado 	em 	caixas 
contendo 	50 	unidades 	cada. 	Características: 
Capacidade para armazenamento de 700 MB de 
dados, 	ou 	80 	minutos 	de 	áudio, 	velocidade 	de 
gravação de 1 a 52x, tendo em uma das faces a 
identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocida'cle de gravação e espaço para 
escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada). 
As seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 

CX 
50un 5 72,67 363,33 
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fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 
número do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 
produto. 

• 
. 

52 

DVD-R virgem embalado individualmente em envelope 
apropriado. 	Devendo 	ser 	acomodado 	em 	caixas 
contendo 	50 	unidades 	cada. 	Características: 
Capacidade para armazénamento de 4,7 GB de dados, 
ou 120 minutos de vídeo, velocidade de gravação de 
1 a 8x, tendo em uma das faces a identificação 
técnica da mídia (tipo / capacidade para dados e 
áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta apropriada). As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente. na  embalagem em que o 
produto 	esta 	aconci,icionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 
número do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 
produto 

CX 
50un 6 92,97 _ 557,80 

53 

Mouse 	óptico 	USB 	de 	03 	botões, 	com 	scroll, 
compatível 	com 	PC 	e 	notebook, 	ergonômico 	e 
tamanho normal, compatível com Windows e Linux, 
tecnologia de sensor óptico sem esfera, conector tipo 
PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, resolução 
mínima 800 dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) 
com 	rolagem 	da 	tela 	manual 	e/ou 	automática, 
selecionável 	por 	click 	na 	roda 	de 	rolagem, 
compatibilidade com Windows para todas as versões a 
partir do Windows 98, compatibilidade com Linux, 
desenho simétrico para uso por destros e canhotos, 
garantia do fabricante mínima de 01 ano. Embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante e instruções de operação e instalação em 
português. UND 30 17,47 524,00 

54 

Pen drive USB 2.0 com capacidade para 	16 GB, 
compatível 	com 	Windows 	e 	Linux. 	Garantia 	do 
fabricante mínima de 2 anos. UND 15 45,60 

37,97 

684,00 

1.139,00 .1 -, 	55 

Teclado multimídia para microcomputador PC, 	107 
teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. 
- Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. 
- Conector USB. - Construído em termoplástico de cor 
preta - Mínimo de 107 teclas em angulo reto, com 
gravação 	permanente (a 	laser ou transferência 	a 
quente) das letras e síMbolos; - Teclas Backspace e 
ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado UND 30 
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das demais; - As teclas Power Off e Sleep devem 
estar em bloco separado do bloco que contem as 
teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana 
capacitiva com retorno táctil; - Curso de acionamento 
mínimo de 3,5 milímetros; - Distancia entre teclas de 
no mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem de 
inclinação; - Indicativo luminoso no teclado do status 
das funcionalidades "Num 	Lock" e "Caps Lock" - 
Garantia de 1 ano. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNP] do fabricante, site, nome do produto, 
data 	de 	fabricação 	e 	validade, 	número 	do 	lote, 
composição, 	peso, 	endereço, 	telefone de contato, 
modo de usar e precauções no uso do produto. 
Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s) 

56 

Toner CB435A laser para impressora HP, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
selo 	de 	segurança 	dé 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNP.] do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. UND 5. 251,63 1.258,17 

57 

Toner 	HP 436A 	para 	impressora 	HP, 	original 	do 
fabricante do equipaménto, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o 'produto esta acondicionado: 
selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da NP, nome/CNP] do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes UND 5 251,63 1.258,17 

, 
,-, 	58 

Toner HP CB 485A para impressora HP, original do 
fabricante do equipaménto, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagém em que o produto está acondicionado: 
selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNP] do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou UND 5 274,00 1.370,00 

Página 28 de 53 

aliARAMUN1V DESIMÕESFILli0 
JOS 	e Pereira garitos 	Gabriel . :arbosa Araújo 

MEMBRO DA Cffiel. 	Apoio Éldee Celestt 
Pifo 

o  de Paul 



E ra 
:e v? cn @ 

	

REPRESENTANTE LEGAL: 	 g 
CPF: 	 FUNÇÃO/CARGO: 	 -o ro 13  
TELEFONE: 	 '  E-MAIL CORPORATIVO: 	 vi o 

;13 .3, ra - . 
E t 

a . - 2 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 

de 	 de 2020. 

lote, bem como sobre :os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. 

59 

Toner LASER HP 2612A para impressora HP, original 

do fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o 'produto está acondicionado: 
selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNP3 do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 

saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. UND 5 244,97 1.224,83. 

TOTAi. 

Valor total estimado de R$ 76.481,55 (setenta e seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco 

centavos). 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Condições de pagamento: Conforme fornecimento. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital: 
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Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simóes Filho no prazo máximo de 48 horas, após solicitação 	 C•4 

da Administração. 	 2 ni 
Nota 2: As seguintes .informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que ós produto estiverem 	 ã 

Cs/ 
acondicionados ou onde couber: nome ou ,CNIn 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. 	 o- • o 

2 a? 
.12 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 	
'2' e CONTRATANTE convocar a presença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (óes) necessária (s). 	 e .R 

Assinatura Representante Legal 

bà.: Utilizar papel timbrado da emPresa 
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ANEXO III — MODELO DE CREDENCIAMENTO 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial n°  005/2020 

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 005/2020 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 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 005/2020 

Prezados Senhores, 

de 	de 2020. 
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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 005/2020 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.° 10.520, de 17 de julho de 2002. 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 005/2020 

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 005/2020, 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 005/2020. 

Prezados Senhores, 

A empresa 	  inscrita no CNPJ sob n.° 	  estabelecida na 	  no 
	 , bairro 	 , CEP 	, cidade de 	 , atendendo à convocação 
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 005/2020, declara para os devidos fins dedireito, 
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. 

   

de 	 de 2020. 

        

        

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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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. 30, da Lei Complementar no 123/06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 30, § 4°, incisos I a X, 
da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

de 	 de 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
No DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE 

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial no 005/2020 

bs.: Utilizar papel timbrado da empresa 

Fkief Celoerseti o de PaltIO 

Página 35 de 53 

aMARAMUNI 
Gabriel S. 

Pereira §9Pto: 
REMOU DA COPiL!,- 

DES1MÕESítill0 
osa Araújo 

oio 

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 005/2020, 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 licitatório ou da execução do Contrato. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

de 	 de 2020. 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IX — MINUTA DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS. 

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/13a, inscrita no CNID3 no 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO 
DE SOUZA, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa 	 CNP] 
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 escritório 
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo no 013/2020, Nota de 
Empenho no 	/2020, referente ao Pregão Presencial no 005/2020, 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: 

;3.1E4 
1.1. 	Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de materiais de escritório 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 005/2020 e seus anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam 
a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

 

CIA:pSUI.Jy:S  .g..1NE,.),) ,;±_,Do`raçit,k,9:0RÇAMENTARIA: 045-- 

  

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: 33.90.30.03 — Material de Consumo — Material de Escritório/Material de 
Expediente. 

,ÇY-AuVwfRÇ,q,mi.b..?R..W:IL..e,çrP,Nçgç9Pt,Pg„riPAçAIY,tçwç 
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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 
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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 Negátiva, 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. 

3.3. 	Nos casos de eventuais atrasos 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 
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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. 

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

(.,4t  
S. 

ChitiRtiMUN 
Gabriel 

LOESIMÕESFIlli0  
r o5a Araújo 
oio 
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c) 	atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI. 

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 comprbvem 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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o 
5.11. 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; 

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. 

VI. 	CLAUSULA SEXTA — OBRIGAÇÕES 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. 

M. 	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; 

7.2.2. 	multa (s): 

Multa de 0,2 °h (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 300  (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. 

pÈG 

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

9n4, 

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 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. 

CLAUSULA DECIMA KIMEIRA — DA RESCI-§ÃO 

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. 

Nu.  CLAUSULA DECIMA 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 lo 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. 

, 
d 	

1 
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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 

C.P.F: 

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

Fornecimento de materiais para escritório, conforme descrição abaixo: 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

. 

1 

Arquivo 	morto 	multionda, 	composto 	de 	plástico. 
Dimensões 	aproximadas: 	50x245x135 	mm. 	O 
produto 	deverá 	possuir 	espaço 	apropriado 	para 
identificação. UND 350 

2 

Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 	cor 	azul, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. 	Com escrita 	macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 : mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. 

CX 
50un 30 

• 

3 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor vermelha, 
corpo 	em 	material 	. plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado de 	130,5 . mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada 

CX 
50un 10 

. 

4 

Caneta 	esferográfica, 	escrita fina, tinta 	cor preta, 
corpo 	em 	material 	. plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca 
do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico 
aproximado 	de 	130,5 : mm, 	com 	ponta 	metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem 
e 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. 

CX 
50u n 10 
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• 

5 

Clips para papel, 	em aço niquelado, 	número 2/0 
(dois). Embalagem: caixa com 	100 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 

produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. 	Material 	conforme 	Norma 	SAE 
1010/20. 

CX 
100un 250 

• 
• 

6 

Clips para papel, 	em aço niquelado, 	número 4/0 
(quatro). Embalagem: caixa com 50 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 

produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas videntes e registros nos órgãos 
competentes. 	Material 	conforme 	Norma 	SAE 
1010/20. 

cx  
100un 250 

• 

7 

Cola 	bastão, 	em 	tubo' plástico, 	não 	tóxica, 	base 
giratória, formato cilíndrico, peso líquido entre 8 e 9 
g, com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 	Conter 	o 	selo 	de 	identificação 	da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem, 
de forma visível, legível, indelével e permanente. O 
produto 	deverá 	atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. UND 100 

8 

Corretivo 	líquido, 	corn 	18 	ml, 	atóxico, 	com 
formulação 	à 	base : de 	água. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente na embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome 
do produto, data de fabricação, número do lote, 
composição, peso, telefone de contato e modo de 
usar. As informações constantes do selo deverão 
estar conforme a Portaria Inmetro No 333/2012: 
Segurança, 	Compulsório, 	Registro 	002987/2014, 
INNAC0061, INMETRO. UNO 60 

9 

Elástico 	amarelo, 	circular, 	em 	látex 	ou 	borracha 
natural, 	resistente 	e 	flexível 	acondicionado 	em 
embalagem 	com 	100 	gramas. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem: 	nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição e prazo ou áata de validade. 

po- 

120un 5 

c-, 	10 

Envelope de papel Off-set branco, com gramatura de 
75 g/m2  e dimensões de 20 x 28 cm. Os envelopes 

CX 
100un 30 

CiMARAM 
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deverão ser acondicionados em 	caixas com 	100 
unidades cada. 	O 	produto deverá 	atender a 	(s) 
normas 	(s) ABNT e 	resolução 	(ões) 	vigente 	(s) 
CONAMA/IBAMA. 

, 

11 

Envelope 	tamanho 	A4 	de 	papel 	branco, 	com 
gramatura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 324 
mm. Os envelopes deverão ser acondicionados em 
caixas com 100 unidades cada. O produto deverá 
atender a (s) normas (s) ABNT e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 
100un 30 

12 

Fita 	adesiva, 	transparente, 	fabricada 	em 	filme 
plástico, de dimensões: 25mmx50, podendo variar 
+/- 	5%. 	A 	embalagem 	deve 	ter 	as 	seguintes 
informações impressas ou coladas pelo fabricante 
diretamente 	sobre 	o 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do prOduto, composição, prazo de 
validade, 	normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. 	Na 	data 	da 	entrega, 	o 	prazo 	de 
validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado 	na 	sua 	metade, 	tomando-se 	como 
referência, a data de validade informada. Atender a 
(s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. UND 100 

13 

Grampeador metálico feito completamente em aço 
com uma base de plástico com capacidade mínima 
para grampear 100 folhás de papel 75 g/m2, com 1,0 
mm 	de 	espessura 	fosfatizada 	e 	de 	pintura 
eletrostática. 	A 	marca 	do 	produto 	deverá 	ser 
impressa sobre a mesmo. Deverá possuir base para 
fechamento do grampo com duas posições (grampo 
aberto 	.ou 	fechado). 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão 
conter impressos na mesma os seguintes dados: 
nome/CNPJ 	do 	fabricánte, 	marca 	do 	produto 	e 
endereço. UND 10 

14 

Grampeador, 	metálico, 	capacidade 	mínima 	para 
grampear 	25 	folhas 	de 	papel 	75 	g/m2, 	com 
comprimento mínimo de 20 cm. A marca do produto 
devera ser impresso sobre o mesmo. Deverá possuir 
estrutura metálica, base para fechamento do grampo 
com duas posições (grampo aberto e fechado) e 
capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 
grampos 	26/6. 	E'rnbalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão 
conter impresso na mesma os seguintes dados: 
nome/CNPJ 	do fabricante, 	marca 	do 	produto e 
endereço. UND 30 
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• 

15 

Grampo 	para 	grampeador, 	galvanizado, 	tamanho 
26/6. Embalagem: caixa com 5000 unidades e as 
seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 
o 	produto 	está 	acondicionado: 	nome/CNP) 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	composição, 
quantidade 	e 	bem 	como 	sobre 	os 	riscos 	que 
apresentam a saúde e segurança dos consumidores. 
Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). 

cx  
5000u 

n 95 

16 

Lápis 	grafite 	no 	2, 	revestido 	em 	madeira, 	de 
comprimento 175 mm podendo variar em + ou - 
com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
caixa com 144 unidades cada. 

CX 
144un 4 

17 

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor 
preta, 100 folhas, dimensões mínimas 298 x 203 
mm, 	numerado 	tipograficamente, 	papel 	de 	alta 
alvura com gramatura de 56g/m2. UND 51 

18 

Livro 	protocolo, 	encadernado 	com 	100 	folhas, 
dimensões aproximadas de 215 x 160 mm, podendo 
variar +/- 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas 'pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNP) do fabricante, marca 
do 	produto, 	endereço, 	quantidade 	de 	folhas 	e 
composição. UND 15 

19 

Pincel 	marca 	texto 	de 	cores 	variadas, 	tinta 	de 
máxima durabilidade, formato ergonômico e ponta 
chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar 
com linha fina. O produto deverá ser entregue em 
caixas com 12 unidades cada. 

CX 
12un 20 

. 	20 

Papel alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 
210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em 
material 	impermeável 	antiumidade, 	contendo 	01 
(uma) 	resma 	(quinhentas 	folhas). 	Rotulagem 
contendo no mínimo, nome, gramatura e dimensões 
do produto, quantidade de folhas, nome e CNP) do 
fabricante. Atender a (S) resolução (ões) vigente (s) 
CONAMA/IBAMA. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixa contendo 10 (dez) resmas. 

CX 10 
resmas 90 

21 

Papel vergê, dimensões 210 x 297 mm, formato A-4, 
gramatura 180 g/m2, cbr branca. Embalagem: caixa 
com 	50 	folhas, 	com 	dados 	de 	identificação 	do 
produto 	e 	marca 	do 	fabricante. 	Atender 	a 	(s) 
resolução (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 50 
folhas 10 

, 	22 Caixa 	de 	correspondência 	articulável 	injetada 	em UND 5 
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poliestireno com duas bandejas no tamanho ofício 
para 	proporcionar 	arquivamento 	rápido. 	Medidas 
aproximadas: 355mm x 253mm. 

23 

Pasta classificadora, em plástico resistente, incolor, 
com prendedor macho e fêmea de plástico. Tamanho 
e Profundidade: A4 (250x332mm), podendo variar 
em ate + 5%. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas 'pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: nome/CNP] do fabricante, marca do 
produto e código de barras. UND 350 

24 

Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno tamanho 
ofício em cores variadas. O produto deverá possuir 
abas para fixar os documentos no interior da pasta e 
elástico 	para 	fechamento 	com 	terminação 	em 
plástico. Dimensões aproximadas: 335 X 30 X 235 
mm e espessura aproxirhada: 0.75 mm. UND 250 

25 

Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho ofício, 
resistente e com acabamento sem falhas ou defeitos. 
Revestimento externo com PP e interno com papel 
branco, 	visor 	plástico,, etiqueta 	face 	única, 	olhai 
niquelado e ferragem de alta precisão. Dimensões: 
Altura: 34,5cm / Largura: 28,5cm / Profundidade: 
8cm. UND 150 

26 

Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, com 
hastes de metal e 6 posições para visor e etiqueta. 
Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm. UND 280 

27 

Perfurador de papel, com capacidade para perfurar 
no mínimo 25 folhas de papel 75 g/m2. Estrutura 
metálica com pintura eletrostática, com a marca do 
produto impresso sobré o mesmo, capacidade para 
fazer dois furos por folha de no mínimo 5 mm, com 
base plástica removível. Embalagem: acondicionada 
individualmente em caixa e na embalagem deverão 
conter os seguintes dados impressos: Nome/CNRJ do 
fabricante e marca do produto. UND 20 

28 

Perfurador de papel, metálico, com capacidade para 
fazer dois furos em, no mínimo, 100 folhas de papel 
75g/m2. 	Feito 	em 	' chapa 	de 	aço, 	pintura 
eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário 
de escritório, pinos perfuradores com oxidação preta, 
apoio dá base em polietileno. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. UND 5 

29 

Suporte para fita adesiva, em material resistente, 
com roldana e lamina de corte. Capacidade para 
rolos 	de 	fitas 	medindo: 	12x33, 	12x50, 	12x65 UND 20 
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19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e 
permitindo acoplamento de fitas com diâmetros de 1" 
e 3". 

. 	30 

Prancheta em acrílico, para papel formato oficio, com 
prendedor 	metálico 	e 	dimensões 	24 	x 	34 	cm, 
podendo variar em ate +/- 5%, na cor fumê. UND 30 

• 

31 

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 cm de 
comprimento podendo variar + /- 5%, cabo em 
plástico de alta 	resistência. A embalagem deverá 
estar com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante. UND 15 

32 

Tinta para carimbo, com base de água, na cor preta. 
Embalagem com 40 ml. As seguintes informações 
deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante 
diretamente 	sobre 	o 	produto: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, prazo de v'alidade, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores. UND 5 

33 

Lixeira de aço telado aramada para escritório, feita 
de material resistente 'e maleável com capacidade 
aproximada de 12 litros e dimensões aproximadas de 
altura 28 cm e diâmetro de 26 cm. UND 80 

• 

34 

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 	resistente, 	cor 
branca, 	transparente, 	com 	abas 	e 	elástico, 	de 
dimensões 245 x 335 x 18 mm, podendo variar em + 
10%. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nomé/CNPJ do fabricante, marca 
do 	produto, 	código 	de 	barra. 	Conter o selo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto 
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. UND 250 

35 

Extrator 	de 	grampo, 	tipo 	espátula, 	em 	metal 
cromado com 15 cm (permitindo variação de 41- 
10%). 	 , 

UND 40 

• 

36 

Régua em poliestireno, transparente, medindo 30 
cm, com escala em milímetros e centímetros, sem 
deformidades ou rebarbas. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. 
Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s). UND 40 

37 

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada 
bloco deverá 	possuir 	100 	notas feitas de 	papel 
(75g/m2) com adesivo ácrílico reposicionével. UND 80 

-, 	38 Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta 
CX 

40un 3 
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• 
• 

de 	caneta 	e 	lápis, 	atóxica 	de 	dimensões: 
comprimento mínimo de 40 mm, largura mínima de 
16 mm e espessura mínima 6,0 mm. Conter o selo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto 
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

. 

, 
. 

39 

Umidificador de dedos, sem cheiro, atóxico contendo 
12 	g. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereço, quantidade, composição, peso, 
prazo de validade Na data da entrega, o prazo de 
validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado 	na 	sua 	metade, 	tomando-se como 
referência a data de fabricação informada. UND 5 

. 

• 

40 

Corretivo em fita de dimensões 4,2mm xl2m em 
formato anatômico, com corpo translúcido, cuja fita 
seja capaz de cobrir qualquer tipo de palavra ou linha 
inteira em apenas uma passada (sem deixar rastros 
após fotocópia) e que permita o uso logo após a 
utilização. UND 25 

41 

Agenda 	telefônica, 	' com 	índice, 	dimensões 
aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura em PVC, 
no mínimo 160 paginas e divisão alfabética. UND 3 

42 

Pasta 	L, 	tamanho 	A4, 	feita 	em 	plástico 	flexível 
transparente e incolor, é que não grude ao papel. UND 150 

43 

Cartucho para impressora HP 22 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. UND 20 

44 

CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	nuniero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND 30 

. 

• 

'45 

Cartucho para impressora HP 122 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de UND 30 
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Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. 

46 

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND 30 

" 

47 

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND 20 

48 

Cartucho para impressora HP 664 colorido, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta 
indicando 	a 	procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação 	do 	numero 	de 	Autorização 	de 
Fornecimento de Material — AFM, número da Nota 
Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora. UND 20 

49 
Refil de tinta preta original EPSON 70m1, Referência 
T664 UND 20 

50 
Refil de tintas coloridas (ciano, magenta ou amarelo) 
originais EPSON 70m1 	. UND 20 

51 

CD-R virgem embalado ,individualmente em envelope 
apropriado. 	Devendo 	iser 	acomodado 	em 	caixas 
contendo 	50 	unidades 	cada. 	Características: 
Capacidade para armazenamento de 700 MB de 
dados, 	ou 	80 	minutos 	de 	audio, 	velocidade 	de 
gravação de 1 a 52x, tendo em uma das faces a 
identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para 
escrita do conteúdo gràado com caneta apropriada). 
As seguintes informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente; na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 
número do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 
produto. 

CX 
50un 5 

. 52 

DVD-R virgem embaladO individualmente em envelope 
apropriado. 	Devendo 	ser 	acomodado 	em 	caixas 

CX 
50un 6 
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contendo 	50 	unidades 	cada. 	Características: 
Capacidade para armazenamento de 4,7 GB de dados, 
ou 120 minutos de vídeo, velocidade de gravação de 
1 a 8x, tendo em uma das faces a identificação 
técnica da mídia (tipo / capacidade para dados e 
áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta apropriada). As 
seguintes informações 'deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, 
número do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso do 
produto 

53 

Mouse 	óptico 	USB 	de 	03 	botões, 	com 	scroll, 
compatível 	com 	PC 	e 	notebook, 	ergonômico 	e 
tamanho normal, compatível com Windows e Linux, 
tecnologia de sensor óptico sem esfera, conectar tipo 
PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, resolução 
mínima 800 dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) 
com 	rolagem 	da 	tela 	manual 	e/ou 	automática, 
selecionável 	por 	click 	na 	roda 	de 	rolagem, 
compatibilidade com Windows para todas as versões a 
partir do Windows 98, compatibilidade com 	Linux, 
desenho simétrico para uso por destros e canhotos, 
garantia do fabricante Mínima de 01 ano. Embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante e instruções de operação e instalação em 
português. UND 30 

54 

Pen drive USB 2.0 com capacidade para 	16 GB, 
compatível 	com 	Windows 	e 	Linux. 	Garantia 	do 
fabricante mínima de 2 anos. UND 15 

k 	55 

Teclado multimídia para microcomputador PC, 	107 
teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. 
- Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. 
- Conector USB. - Construído em termoplástico de cor 
preta - Mínimo de 107.  teclas em angulo reto, com 
gravação 	permanente 	(a 	laser ou transferência 	a 
quente) das letras e símbolos; - Teclas Backspace e 
ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado 
das demais; - As teclas Power Off e Sleep devem 
estar em bloco separado do bloco que contem as 
teclas Insert e Delete. J Acionamento por membrana 
capacitiva com retorno táctil; - Curso de acionamento 
mínimo de 3,5 milímetros; - Distancia entre teclas de 
no mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem de UND 30 
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Gbrie 

: 

inclinação; - Indicativo luminoso no teclado do status 
das funcionalidades "Num 	Lock" e "Caps Lock" - 
Garantia de 1 ano. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, 
data 	de 	fabricação 	e 	validade, 	número do 	lote, 
composição, 	peso, 	endereço, 	telefone de contato, 
modo de usar e precauções no uso do produto. 
Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s) 

56 

Toner CB435A laser para impressora HP, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
selo de segurança 	de 	acordo com 	o Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNP) do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre 'os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. UND 5 

• 

57 

Toner 	HP 436A para 	impressora 	HP, 	original 	do 
fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o :produto esta acondicionado: 
selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNP) do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre 'os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes UND 5 

. 

• 

58 

Toner HP CB 485A para impressora HP, original do 
fabricante do equipamdnto, não recarregado e não 
remanufaturado. As se9uintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto está acondicionado: 
selo de 	segurança 	de 	acordo com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre *os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. UND 5 

: 

,., 	59 

Toner LASER HP 2612A.  para impressora HP, original 
do fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão UND 5 
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ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto está acondicionado: 
selo 	de 	segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca 

• do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou 
lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores, 	normas 
vigentes e registros nos órgãos competentes. 

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 solicitação da 
Administração; 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem 
acondidonados 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). 

4• t 
Jolne

' t)  
Pereira Santos C.k"kli  ME MBRO A 

copa. 	
GRa:rie 

 
Eldos• ceiperse  o de Paul PALOESIMÕESFILHO 

Barbosa Araújo 
'Apoio 

Página 53 de 53 



44 
Jos. • Pereira Sani 

M BROD. OPL 

CÂMARA MUNI 
Gabriel S. 

Página 1 de 53 

IdESFILII0 
bosa Araújo 

aio 

DIÁRIO OFICIAL 
4114M ~Má/ 11 MIME PIUM Terça-feira, lide fevereiro de 2020 I Edição N • i149 1 Caderno III 	 2 

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

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Sodal•  kl Ce.44,  
Nome de Fantasia: . J 	 Orr/Ç 

 

15.-~  c5140.,Zel 

 

   

CNPJ No. /  

Endereço'  R14.  
adade: 	... e— 	 Estado 	 

E-rnail•  W2CA te.Trlcht)40- ")/4'.q.."/  

  

  

Tel::5-44~-~9  

  

C) 

	

-,. O w ïi) -: "•-) 	Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara Municipal de Simões Filho e sua empresa, 
(4̀  	n.:  

	

-o • . â 	solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital e remetê-lci rÀ 0 . ri 	. k- -.„ 

	

(t,4  -) — e; LU 7 	ao Setor de Licitações, através do e-mail: licitacaocamarasimoesfilho.ba.gov.br. 	 i .e3-1 di 
r,I, w 	"Ei r3. t" 	Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 

'' 
;4 Ui c 

•P o 
In http://ba.portaidatransparenciajom.bilça.WWAmesitQL•  

5 

 
1-- Ê 	.• 

I 
I 
I 	O mio encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 

r% ! 	,) 4-Z 
,—..., 	......4 	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, 	 , 

JAU/g-- 	, 	 /72   de  '';"/,~  de 2020. 

Nome do Contatoor_eyt9nsoSGJJ J---Nstzze -571A.5"  
R. G. No.: 	  

Assinatura: 

leter r 	o de Pauta 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020, que tem como objeto a contrafação de 
empresa especializada no fornecimento de material de escritório, 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 dr; tr4 	1
Municipal de Simões Filho. 

t-J- 	c, 
, kr- 	. 

	

r„ c) 	Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, nesta data, 
Ê.- 	O Lr.: .- C.• 	cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. z  



ere,ra Sant 
IBRO 

Jos 
ChARAMIJM 	DE SIMÕES FILHO 

Gabriela Araújo 	Página 1 de 53 o 

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

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

Razão SocialJ-UJ4. 	
 c4;  	ç-fP,44 	Sffil 	 

Nome de Fantasia. 	 

CNP.] 	 P6 	oco 
Endereço: ..1244AÀ:41-"..04..R  C CÁA1.-C? 	 

Cidade:.£5.44-12~ 	 Estado   Tel: 	 . 
E;rnail:.CEAS'4 	 . 	 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de material de escritório, 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@camarasirnoesfilho.ba.gov.br.  

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/.  

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: 	 , 1 p de 	''''JC--A-6-fc*;e--eD  de 2020. 

Nome do Contato por extenso 

Ri. G. No.:  d9i,p CM10 ,41,  

Assinatura: 	  



	 Estado 151,- 	Tel:. 

G~/ Co"  

Endereço* 	 

	

Cidade. 	 

	

Ermail. 	e-Pf/-77/}  	 
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RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Social. 	  

Nome de Fantasi 	 

 

/7/7fr 

 

  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de material de escritório, 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  portaldatra nspa rencia .com. br/cama ra/simoesfil 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: 	 /7L   de 
	

de 2020. 

Nome do Contato or extenso' WfrA •  

R. G. No.: 2 T/4 2)  
Assinatura: 



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho._ 

De: 	 NF CARTUCHO COMERCIO [nfcartucho2015@hotn101,com] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 12:17 
Para: 	 licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  
Assunto; 	 Esclarecimento referente ao Item 58 

Bom dial 
Favor informar referencia correta do item 58 toner HP CB485A 
Desde já agradeço. 

Obs. ficolno aguardo do retorno 

NF Cartucho Comercio e Serv. de Equip. de Infor. LTDA 
tNP.1. 21515.863/0001-71 
Av. Manoel Dias da Silva, 2342 Loja 02 Pituba Salvador - BA 
meiVson dos Santos Melo 

Elder 

Josa i Pereira Sants:x,, 
MEMBRO DA COPEL 

CliMARAMUNI AL DE SIMÕES FILHO 
Gabriel S. Barbosa Araújo 

Apoio 



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 

Enviado em: 
Para: 

'Assunto: 
AnexOs: 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 
terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 12:01 
'NF CARTUCHO COMERCIO' 
RES: Esclarecimento referente ao Item 58 
RESPOSTA - PREGÃO 005.jpeg 

Prioridade: 	 Alta 

Bom dia 

1 Segue em anexo, a resposta ao pedido de esclarecimento 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
, Setor de Licitações e Compras 

Câmara Municipal de Simões Filho 

De: NF CARTUCHO COMERCIO [mailto:nfcartucho2015@hotmail.com]  
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 12:17 

' Para: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  
Assunto: Esclarecimento referente ao Item 58 

Bom dia! 
Favor informar referencia correta do item 58 toner HP CB485A 
Desde já agradeço. 

Obs. fico no aguardo do retorno 

NF Cartucho Comercio e Serv. de Equip. de Infor. LTDA 
CNIPJ. 21.515.863/0001-71 
Av. Manoel Dias da Silva, 2342 Loja 02 Pituba Salvador - BA 
Neivson dos Santos Melo 
71r3345-5029 

i 
• 

guta 

4A ,onN 
Jos.r.'• .-ereira Sant. 

4TEM8R0 DA COPE. 

q, ditiWill 	IDESIlsiõESF11110 
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Pregão Presencial no 005/2020 
Resposta ao pedido de esclarecimento 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa NF CARTUCHO 
no dia 17 de fevereiro de 2020, quanto à interpretação do Edital de Pregão Presencial n° 
005/2020 desta Câmara, que tem como objeto, o fornecimento de materiais de escritório para 
suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho: 

Questionamento — Favor informar a referência correta do item 58 toner HP CB485A. 

Resposta — DO ESCLARECIMENTO: Conforme esclarecimentos solicitados pela empresa, 
informamos que o item 58 do ANEXO II do Edital está com uma descrição obsoleta. A 
descrição atualizada para o referido item é "toner HP 85A". Informamos ainda que esta 
readequação 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. 

Elder Cel stino de Paula 
CIMARAMUNICIP DE SIMÕES FILHO 

Gabriel S. B bosa Araújo 
Apoio 

1 



Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2020 1 Edição N°1.1531 Caderno I 

IARIO OFICIAL 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

http://ba.portaldatransparencia,com.bricamara/simoesfilho/ 

ERRATA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público que a publicação efetuada neste Diário Oficial Eletrônico 
da Câmara M. de Simões Filho, na Edição n° 1149, caderno III, do dia 11.02.2020, será retificada da 
seguinte forma: No tem 58, do Pregão Presencial n° 005/2020, onde se lê "toner HP CB485A, leia-se: "tonar HP 85A". Elder Celestino dê Paula — Pregoeiro. Simões Filho, 18/02/2020. 
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NF CARTUCHO COMERCIO'E.ggvIço DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT4 LTDA 

CNPJ: 21.515.863/0001-71 CARTUCHOS 

 

á 

PROCURAÇÃO 

A empresa .NF CARTUCHO COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME„ 
devidamente cadastrada no CNPJ sob n° 21.515.863/0001-71, sediada na Avenidá'Mâitiéttiãá ..étã 
2342, loja 02 .Pituba, Salvador — BA., neste ato representado pelo Sócio Administrador Sr. jEAN: CARLOS 
MACHADO DOS SANTOS, Brasileiro, portador do RG n° 05816062-05/SSP-BA, incrito no CPF ric 
677.198.9904, residente e domiciliado no (a) conjunto Colina Azul, n° 25 Pau da Lima, Sa:lavdor — BA, Cep. 
44245-000,, por este instrumento de Procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador,o.St..NON/60N 
'.DOtSANTOt,MELO Brasileiro, portador do RG n° 04924487-60 SSP-BA., inscrito no CPF rio/Má:781.285. 
00, residente e domiciliado tno14(a)g::.ág:rav. Peixotogp07:%Carglaag:Paffileias — BA Cep. 43.840000; .1ha 
conferindo amplos poderes, pai-M4itesenta-la, 'fW1,!fim de participar de licitações, estando autorizado a 
manifestar-se verbalmente, assináNtólkstas, atas, renurtAL'-fie interocatèóáráós, formular propostas, propostaS, 
oferecer lances de preços, assink eriP,s1"retirkgdocum4eastifiatiirisirumentos sdontrattia-IS. IS}atitar 

s-tddiáê.:dtdeMais:mtos pertinentes,à ceriáiN;Wm rerhe da otiedMêMeidd mais que for licito f S'neCesõãrid , 	 gpg 
dolpresente'tn'aridato; pelo que darei por bom, firme :P VOidsd. 
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rocuração évalida por tempoliitéterminado.  
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SIgESFUO 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE NF CARTUCHO COMERCIOF.k-1' 
SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME 

21 
NE1VSON DOS SANTOS MELO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/07/1975, SOLTEM 
COMERCIANTE, CPF n° 643.781.285-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0492448760, órgão 
expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA ADERBAL PEIXOTO, 7, CAROBA, 
CANDEIAS, BA, CEP 43841000, BRASIL. 

SOLANGE DE JESUS MOREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/09/1981, SOLtfol.  
COMERCIANTE, CPF n° 005.788.595-80, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0931999454,.. órgão 
expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA LÚCIA, 133, SÃO MARCOS, SALVARCO, 
BA, CEP 41250020, BRASIL. 	 •••• 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial NE CARTUCHO COMERCIO E SERVWOMF 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME, registrada legalmente por contratõ social 
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29204142690, chl`rnedb 
Av Manoel Dias da Silva, 2342, Loja: 02;, Pituba Salvador, BA, CEP 41.830-001, devidamente friscinta 
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n°21.515.863/0001-71, deliberam de pleno e comum 
acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

QUADRO SOCIETÁRIO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. JEAN CARLOS MACHADO DOS SANTOS admitido neste ato, 
nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/03/1977, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, CPF n° 
677.198.995-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE n°0581606205, órgão expedidor SSP - BA, residente e 
domiciliado (a) no (a) RUA LÚCIA, 25, SÃO MARCOS, SALVADOR, BA, CEP 41250020, BRASIL. 

Retira-se da sociedade o sócio (a) SOLANGE DE JESUS MOREIRA, detentor de 66.500 (Sessenta e Seis 
Mil e Quinhentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 
66.500,00 (Sessenta e Seis Mil e Quinhentos Reais). 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS. A sócio (a) SOLANGE DE JESUS MOREIRA 
transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$66.500,00 (Sessenta e Seis Mil e Quinhentos 
Reais), direta e irrestritamente ao sócio JEAN CARLOS MACHADO DOS SANTOS, da seguinte forma: 
subscrita e integralizada neste ato em moeda corrente vigente do pais., darão plena, geral e irrevogável 
quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio(a), o capital social da 
sociedade no valor de R$ 70.000,00(Setenta Mil Reais) dividido em 70.000 (Setenta Mil) quotas no 
valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica 
assim distribuído: 
NEIVSON DOS SANTOS MELO, com 3.500(Três Mil e Quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 
3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais) 
JEAN CARLOS MACHADO DOS SANTOS, com 66.500(Sessenta e Seis Mil e Quinhentos) 
quotas, perfazendo um total de R$ 66.500,00 (Sessenta e Seis Mil e Quinhentos Reais) 
Totalizando o valor de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais). 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE 
a(o) Sócio(a) JEAN CARLOS MACHADO DOS SANTOS com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

CNPJ n° 21.515.863/0001-71 

Req: 81700000607696 stino de Paula 

opekr8 

htikr,‘ s.,4# 
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Certifico o RegáI?sOt o n° 97710342 em 01/11/2017 
Protocolo 174168497 de 30/10/2017 
Nome da empresa NF CARTUCHO COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. ME NIRE 2920414265 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asPx  
Chancela 233440458328362 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE NF CARTUCHO 	0204 
COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDAwi: 

ME 	 1105 
CNN n0  21.515.863/0001-71 	 N1/4. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da Ieit 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial Dy et:h 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena; q.i.tq 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falirrfenfarl: 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia populprz 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, cbtitra 
as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR. 

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados 
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

SALVADOR, 13 de julho de 2017. 

etc:Ir-ri-eot t-Oct 	jti efUhlz,a.  
SOLANGE DE JESUS MOREIRA 

CPF: 005.788.595-80 

igák  JUNTA COMERCIAL 90 ESTADO DA BANIA 
tio,  CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/11/2017 SOB N°: 97710342 

RICE8Protocolo: 171416849-7, DE 30/10/2017 

4,2, .21452." 
HÉLIO PORTELA RAMOS 

SECRETARIO-GERAL 

Ernpreo a 29, 2 0414269 O 
NP CARTUCHO COMERCIO E SERVICO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 
ME 

11110EB , 	. 

4i 3,11N 
Jos 	• Pereira Santot. 

IMMO DA COPEL 

Certifico o Registro sob o n°97710342 em 01/11/2017 
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Solange de: Jesus Moreira 
Neivson dos Santos Melo 
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NF CARTUCHO COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPA1VIENTO, 

DE INFORMATICA LTDA. 
, 	zios" 

SOLANGE DE JESUS MOREIRA,  brasileira, natural de Castro Alves-Ba., nascid0' 
em 16/09/1981, solteira, comerciante, portadora da Carteira e Identidade n° 09319994-
56 SSP/BA., e do CPF n° 005.788.595-80, residente e domiciliada à Rua Lúcia, n°' Z331. 
São Marcos, Salvador-BA., CEP 41.250-020; e NEIVSON DOS SANTOS man-
brasileiro, natural de Valença-Ba., nascido em 22/07/1975, Casado, comerciai 
portador 	da Carteira de Identidade n° 04.924.487-60/SSP-13A., e do °CPF' 
n9  643.781.285-00, residente e domiciliado à Travessa Aderbal Peixoto, 
Caroba, Candeias- Ba., CEP 43.841-000. Resolvem constituir uma Sociedade Limitada,. 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 	 kã 

1* CLÁUSULA  A Sociedade adotará o nome empresarial: NP CARTUàbi 
COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, A.,E. 
nome fantasia de: NF CARTUCHO. 

r CLÁUSULA — A sociedade tem sua sede e domicilio na: Avenida Manoel Dias da 
Silva, n°2342, Loja 02, Pituba, Salvador-Ba., CEP 41.830-001. 

3a CLÁUSULA  — A sociedade tem por objetivo social: Reparação e inaniitençãõ 
computadores 'e de' jéttliiiParnentOs • periféricos,: Comércio varejista especializádo:'de 
equipamentos e suprimentos de informática;  Comércio varejista de artigos_ çie.pap" 
Reearga de cartuchos,' pai,à equipamentos d.e infonngica. 

4* CLÁUSULA  — A sociedade iniciará suas atividades em 13/10/2014 e seu prazo de 
duração será indeterminado.. 

5* CLÁUSULA •—  A áciedade poderá abrir filias e outros ,estabelecimentos no país ou 
fora dele, por deliberação dos sócios. 

6' CLÁUSULA — O capital social é de R$• a eiu,•  00 (Setenta mil reais), sendo dividido 
em 70.000,00 (setenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real), subscritas e 
integralizadas neste ato em moeda corrente do País, e distribuído entre os sócios da 
seguinte forma: 

Oder C PaUle 

Total 

uotas Valor (RS) Pere.(%) 

66.500 66.500,00 95% 
3.500 3.500,00 5% 

70.000 70.000,00 100% 

7* CLÁUSULA  — As cotas são 
terceiros sem o consentimento 

4dV1(91-41-- 	 coNrEezÇ COM o ()R 
Etn_21.1  h 7  

indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
do outro sócio a içlrm AtIsçfigOpi  ,-"m igualdade de vigivn ., nicrpR 	.., 

rt. 
L014 i tbot 1 

ereira Santos 
DA COPO- 



condições e preço direto de preferência para sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. tS>i  

3 
8 CLÁUSULA  — A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotasnas_.------" 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

BRO DA COPEL 

45. 
-44 Lio5 

s- 
9' CLÁUSULA  — A administração da sociedade caberá a sócia: SOLANGE DE 
JESUS MOREIRA; que na qualidade de sócia Administradora, assina em conjunto e 
/ou isoladamente, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a 
sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todb e qualquer ato, sempre: 2Q" 
interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedadO,—rte 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em fpOt, 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveiseda. 

— 
CLÁUSULA  — O resultado do exercício será apurado a cada ano, dia 31 dç 

dezeinbro, o adiniiiistrador prestará contas, justificadas de sua administiaçãO,: 
procedendo à elaboração de inventario, do 'balanço patrimonial e do .balano5 dê. 
resultado econômico, cabendo aos sócios os lucros e perdas apurados. Podendo 
critério dos sócios haver distribuição no decorrer do exercício social. 

CLÁUSULA — Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo designar 
administradores não sócios, a designação dos mesmos dependerá de aprovação da 
unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado e de dois terços no 
mínimo após a integralização. 

12* CLÁUSULA — Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma 
retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, observadas as 
disposições regulamentadas pertinentes. 

13' CLÁUSULA  — Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
PARAGRAFO ÚNICO: o Mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
a sociedade se resolva em relação a seus sócios. 

sociedade, sem autorização .do outro sócio. 

14* CLÁUSULA  —0 exercício social respeitara o ano calendárioElder C 
wirq 

15' CLÁUSULA —Qualquer que seja a alteração contratual,,pela-deverá constar as 
assinaturas de todos os sócios, conforme o caso, dos respectivos ' herdeiros ou 
inventariantes, dos sucessores ou representantes legais. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Quando as deliberações não forem tomadas por todos os 
sócios e o numero de sócios da sociedade não exceder a10,, dexprão ser formalizadas 

	

Ata de Reunião dos Sócios. 	 NrAri; Meruc;nd ne ̀ ;11MrS ruo 
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imp~e-keticer a atittrirkitiraÇãO da sottedüdt; for 	, ,9,14 ,elti\X~Ib 
condentigão~nal, ou por se encontrar- sob os efeitts,delt, apetitettgeweikffikg..que 
temporaimente, o acesso a cargos públicos, ou por critne &Umente, dtInrevarriução, 
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, coraria o sistenwç 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
consumo, fé publica ou propriedade. 

o: I. 

exercício e 

E, por assim estarem justos, contratados e combinados, assinam o presente instuRaW 
em tO,..a vias de igual teor e forma, devendo apos a assinaturas, urna Os Vitát fütat ' 
arití..ivittlã 414 NOB (Junta Comercial do Estado dá, Báiiik).;  para qüe. se  protinta.0:, 
dbvidos,  efeitos legais e necessários. 
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Salvador-Ba., 13 de outubro de 2014. 
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Solange de Jesus Moreira Neivson dos Santos Melo 

17a CLÁUSULA, Fica eleito o foro de Salvador-BA., para o 
cumprimento os direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

Oder C 
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Sócio: NEIVSON DOS-  SANTOS MELO 
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07/11/2014 , Forràlário 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME 

Orno. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DA BAHIA 

A Sociedade NF CARTUCHO COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA estabelecidó(a) na AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA , 2342 , .LOJA 
02 PITUBA SALVADOR, BA , CEP 41830-001 , requer a Vossa Senhoria o arquivamento 
do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na •condi*, de 
MICROEMPRESA , nós termos da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 315 
DescriOão do Ato: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME 

SALVADOR - BA, 13 de Outubro de 2014. 

&.0apricl-t-rka L.S.a13- Catlai,. 
Sócio: SOLANGE DE JESUS MOREIRA 

Para uso exclusivo da Junta C 

EFERIDO EM 03  /1Z- , ZOi  

• 

beue 
410 	

JUNTA COMERCIAL DO ESTADOADA.BASIA 
‘%, CERTIFICO O.REGISTROEM: 03/1/2014 SOB ,N°: 0431235- , Areekroiocolo: 14/05809-5 DÊ 30M0/2014 

Exripreaa 	0414269 O 
NP CARTIICk0 COMENCIO E raitav/çõ 	

4 
EDU/PAAEXTOS DE iNÊORMkrICA LTDA 	HÉt19 ,inSPITECA RAMOS NriRia Ninicipd de SM.'s Fino sEctlerálo-atRAt. 
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'MEMBRO DA COPEL 
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LICITACAOCCAMARASIMOESFILHO.BA.GOV.BR  

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À Câmara Municipal de Simões Fiiho 

Pregão Presencial n° 005/2020 

Prezados Senhores, 

    

   

NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

CARTUCHOS CNPJ: 21.515.863/0001-71 

Salvador, BA 26 de Fevereiro de 2020. 
Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Diretoria Administrativa 

Setor de Licitações e Compras 

Pregão Presencial n° 005/2020 

Menor Preço Global 

Abertura- 28/02/2020 
fora: 09h3Omim 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°°131202°  

A NF Cartuchos Comercio e Serviço de .Equipamentos de 'informática LTDA -"ME, insérita no CNPJ 
sob o n.° 21.515.863/0001-71 e insCriçãO, ,estadual„ n.° 121.368.117,. E-mail: 
nfcartucho2015hotmail.com  Te!: 71-.3-345-5029 estabelecida na estabelecida n a Avenida Manoel 

,as da Silva na 2342, loja 02 Pituba- Salvador — BA,— CEP 41830-001, atendendo à convocação 
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 005/2020 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.° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Atenciosamente Elder Clestt 
Preg 

de Paula 

CitiARNMID11  
Gabriel 

/7 - 
NF Cartuchos Comercio e Serviço de E. uipamentos de Infor t:tica itda 

Neivson dos Santos Melo 	 é 
IDESMESEWO 	RG — 04924487-60 SSP/Ba 

CPF — 643.781.285-00 lo 	
Josa 	ereira Santos 

rbosa Araújo MEMBRO DA COPEL 

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  



LIC ITACAOCC A M ARA SIM OE SFILHO.BA.GOV.BR  

DECLARAÇÃO ART. 90  DA LEI N° 8.666/93. 

À Câmara Municipal de Simões Filho Pregão 

Presencial n° 005/2020. 

Prezados Senhores, 

NF 
CARTUCHOS • 

Salvador, BA 26 de Fevereiro de 2020. 
Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Diretoria Administrativa 

Setor de Licitações e Compras 

Pregão Presencial n° 005/2020 

Menor Preço Global 

Abertura- 28/02/2020 
lora: 09h3Omim 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°01312020  

„ 

A NF Cartuchos Comercio e Serviço de Equipamentos de Informática, LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob o n.° 21.515.863/0001-71 e' in içãestadúáí n.°-  121.368.117, E-mail: 

'cartucho2015@hotmail.com  Te!: 71-3345-5029 estabelecida na estabelecida na Avenida Manoel 
dias da Silva na 2342, loja 02 Pituba- Salvador - BA - CEP 41830-001, atendendo à convocação 
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 005/2020, declara para os devidos fins 
de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitàção instaurada pela Câmara Municipal de Simões 
Filho, que não possuímos servidor público em Osso quadro, conforme determina o art. 90, inciso 
II!, da Lei 8.666/93. 

NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

CNN: 21.515.863/0001-71 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
Elder C fles 

Atenciosamente 	 Preg 

41 
NF Cartuchos Comercio e Serviço de quipame 

Neivson dos Santos Melo 
CIMARAMU PALDE SIMÕES Flin RG - 04924487-60 SSP/Ba 

Gabrie 	arbosa Araújo 	 CPF - 643.781.285-00 poio 

de Paula 
Ore 

441 4% 
mlin‘e Pereira Sarn 

MBRO DA COPEt 

s de Informática Ltda 

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail  com 



Nome do Representante: 

Neivson dos Santos Melo - Sócio 

CPF: 643.781.285-00 

RG: 04924487-60 
Jos 

ME 

''"9/1)  F 
V°. r 

'Y 

e Pereira Santos 
ERO DA COPEL 

4p 

RG: 08046998-10 55P-11A 

CPF: 010.167.615-89 

CRC: BA 027250/0-0 

C >, 

Elder Calesti a0Z-6- 	ásÁS-1,  Qrdo 
Nome do Contador 

, 	(50 ,•?,0J 
João Victor Valente Roclw\--̀ 000 • 

NF 
CARTUCHOS ••o 

NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

CNPJ: 21.515.863/0001-71 

 

Salvador, BA 26 de Fevereiro de 2020. 
Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Diretoria Administrativa 

Setor de Licitações e Compras 

Pregão Presencial no 00512020 

Menor Preço Global 

Abertura- 28/02/2020 
"ora: 09h3Omim 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°°13"2020  
LIC1TACAO(WCAMARASIMOESFILHO.BA.GOV.BR  

DECARAÇÃO PARÁ "ME" e "ÉPP". 
; 	\ 	1 	 ; 

A NF Cartuchos Comercio e Serviço',de Equipamentos de Informática LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob 	o n.° 21.515.863/0001T71 e\ inscrição  estadual 	!I21.368.117, E-mail: 
nfcartucho20150hotmail.com  Te!: 71-3345-5029 estabelecida na estabelecida na Avenida Manoel 
dias da Silva n° 2342, loja 02 Pituba- Salvador :'-‘,1i3A - CEP 41830-001, por meio do seu responsável 
legal e Contador ou Técnico Contábil, declara sobas pénas da Íei, que: 

(X) Enquadra-se na situação deiNlicroemprps,a;-, 	-r- 

r 	 r"-41 	; ; 
O valor da receita Imita anual da Ociedade, no último exercício, não excedeu o-limite fixado nos 

cisos I e II, art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06; 

c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3°, § 4°, incisos] 
a X, da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente., 

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  



LICITACAOCCAMARASIMOESFILHO.BA.GOV.BR  

À Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial n° 005/2020 

Prezados Senhores: 

DECLfARAÇAOIDEjDONEIDADIE-1 

NF 
CARTUCHOS 

@ O 

NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

CNPJ: 21.515.863/0001-71 

 

Salvador, BA 26 de Fevereiro de 2020. 
Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Diretoria Administrativa 

Setor de Licitações e Compras 

Pregão Presencial n° 005/2020 

Menor Preço Global 

Abertura- 28/02/2020 
fora: 09h3Omim 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013/2020 
 

A NF Cartuchos Comercio e Serviço jde Equipamentos de Informática LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob o n.° 21.515.863/0001171_ e inscrição estadual 	121.368.117, E-mail: 

~O. 	 m'- nfcartucho2015hotmail.com  7e/:-7/=3345-5029 estabelecida-na'estabelecida na Avenida Manoel 
dias da Silva na 2342, loja 02 Pituba- Salvador - BA - CEP 41830-001, atendendo à convocação 
veiculada para o Process&lricitatório Pregão PreselfcalrigT005/2020nüritírà,eâblaraáMtmicipal de 1 	Ã 	 If 1 	9' e f" 	# ( 	it 	 kL Simões Filho, para a o fornecimento dos materiais objeto deste certame, declara para todos os fins 
de direito, sob as penasIei 	 LL'V,Set, 

1- Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação; 
2- 

3- Que não foi declarada inidônea.para licitar ou contratar com a Administração Pública a 
nível Federal, Estadual e Municipal; 

3- Que se compromete a informar a superveniêncià de decisório que a julgue inidônea, durante 
a tramitação do procedimento' licitatório ou da execuçao do Contrato. 

Atenciosamente 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
ffidor Celest o de Paul 

Ore 

CliMARAMIJN 
Gabriel 

NF Cartuchos Comercio e Serviço d Equipamentos de Info 
Neivson dos Santos Melo 	41111 'ff% 

totsiOnni.à RG - 04924487-60 SSP/Ba 	Josan: • ereir. Santo:, 
:RO DA COPEL 

C' 
rOosa Araujo 	 CPF - 643.781.285-00 	MEM polo 

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  



GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 	1 

SECRETAREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 	4.• 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA • 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

o 

SALVADOR BA . 09 de Outubro de 2019 _ 

HÉ-i-.10 PORTELA RAMOS 

IWJSFUO ?latS 
Batbusa At ao Calcao 

Gabtiel 

P 

41 .b O\ 
Jos.S. 'e Pereira Santu, página: 1/1 

Age 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedicão.  

EMPRESA 
Nome Empresarial: 	NE CARTUCHO COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 
Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29204142690 

CNPJ 

21.515.863/0001-71 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
03/1212014 

Inicio da atividade 

13/10/2014 
Endereço: 
AV MANOEL DIAS DA SILVA, 2342 LOJA: 02;, PITUBA, SALVADOR, BA- CEP: 41830001 

OBJETO SOCIAL 
REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURAÇÃO 
RS70.090,09 
SETENTA MIL REAIS 

Capital integralizado: 
R$ 70.000,00 

SETENTA MIL REAIS 

Microempresa XX)000; 

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 
Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato 

NE1VSON DOS SANTOS MELO 
643.781.285-00 

3.500,00 SOCIO >OUXX/XXXX 

JEAN CARLOS MACHADO DOS SANTOS 
677.198.995-04 

66.500,00 SÓCIO / ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 

ULTIMOARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Número 
01/11/2017 	 97710342 REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002 -ALTERAÇÃO 
Evento: 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 
Endereço: 	XXXXXX 	 • 

. 	n 
Elder Cefesti o de Pa 

	Observação 

189640014 

11111111111111111111011111111 

MEMBRO DA COPEL 

CONTROLE: 83.597.997.422.70 CPF SOLICITANTE: 643.781.285-00 NIRE: 29204142690 Emitida: 09/10/2019 09:42:31 -CERTIDÃO SIMPLIFIt 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.iti-CébliK0V.br/regin.ba/tetavalidado  .aspx 
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ReconhépOorSENIELHANÇA0s)firmia(s)de 
GESYELLE LÉUS DE tANTANA 	 

1601,A0629 i  .4 • Valor: R$ 6,20 
Salvador, 27 d 	reilo do 2020 \ 

EmTes 	 da Verdade. 
pLEI 	OyELINE MACEDO PRIVAT 
ES'^ VENTE 

sulte em: wvvvv.tiba'Jus.br/autentIcidade 
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Ci 	 11, SISTEMA DE COPIAS 
[IMPRESSÕES 

Revendedor Autorizado 
brothef. xerox 

CREDENCIAMENTO 
• 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho Pregão 

Presencial n° 005/2020 

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

A empresa OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 

sob n.2  10.398.142/0001-02, estabelecida na Praça João Thiago dos Santos, 297 — Centro — 

Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-710, atendendo à convocação veiculada para o Processo 

Licitatório Pregão Presencial n9  003/2020 vem através do presente, credenciar o Sr. 

RICARDO CARVALHO RIOS, brasileiro, casado, Comercial, portador do Registro de Identidade 

n9  495475696 expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda, sob o n2  892.727.065-72, 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,clar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame." 

C44,4*.  
Ccwie: 

4p0  • 
st,  

Lauro de Freitas — BA, 26 de Fevereiro de 2020. 

CrUill2 -10~ 09̀ k 	4-97  
OFFICE AQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI 

Gesyelle Leus de Santana —S. Administradora 
IS/ VP‘ 

Josa e Pereira Santo, 
MEMBRO DA COPEL 

rf0•398•14210001•@ 
OFFICERMAO COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

EQUIPAMENTOS EIRELI 
Pç. João Thiago dos Santos, n°297 

Centro CEP. 42.702-710 
LAURO DE FREITAS-BAHIA 

Rua Luiz Regis Pacheco n° 237, Bairro: Uruguai Tel :(71) 3013-0003/0004/ Fax 3321-2087 
Email- maglasercopiadoras@hotmail.com  
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Josa Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

de Paul 

ala M ANEL ~ib. "Mel c-1 5 4E R) SISETIErvinnoAR eD:sCe;C:,  sP I AS 

Revendedor Autorizado 
§-4 brother. xerox 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial n2  005/2020 

Prezados 5611-lares, 

A empresa OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 

sob n.2  10.398.142/0001-02, estabelecida na Praça João Thiago dos Santos, 297 — Centro — 

Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-710, atendendo à convocação veiculada para o Processo 

licitatório Pregão Presencial n2  005/2020 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. 42  da Lei n.2  10.520, de 17 de julho de 2002. 

Lauro de Freitas - BA 28 de Fevereiro de 2020. 

Ç;V\-ei 
'IL(Leteg -0,2", dg S.c -y.  

OFFICER AQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI 

Gesyelle Leus de Santana — S. Administradora 

ii03980142/0001e07 
OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS 

EQUIPAMENTOS EIRELI 
Pç. João Thiago dos Santos, n° 297 

L. 
 Centro CEP. 42.702-710 
LAURO DE FREITAS-BAHIA 

412  

Rua Luiz Regis Pacheco n 237, Bairro: Uruguai 'rei :(71) 3013-0003/0004/ Fax 3321-2087 
Email- macilasercopiadoras@hotmail.com   



Vardson S. °MIA 
Téc. ContaNdad% 

: 021676$0 
F;-5,14.97-4165846-- 

Valdson Santos Costa - CONTADOR 
CRC: BA-021575/0-9 

k  

Josa te Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

Oder Ceies ino de Pap,à 
Pr of:Or 

Pojsagt  !file 

ME&  

Cl 	G R' .SISTiENIA D:E 
E IPA PR'ESS6ES 

Revendedor Autorizado 
ER E 	H' bother xerox 

DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

A empresa OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI por meio do seu 
responsável legal e Contador ou Técnico Contábil, declara sob as penas da lei, que: 

Enquadra-se na situaç'ão de Microempresa; 

O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o 

limite fixado nos incisos I e II, art. 3°, 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. 

Lauro de Freitãs — BA 28 de Fevereiro de 2020. 

r1":0398.142,100016e,  
OFFICERWIAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

EQUIPUNTOS EIREll 

Pç. João Thin° dos Santos, n°  297 

LCIVrODCEEEPliE421.i.470s4  2.9-71H0 
Ao 	

14 

OFFICERMA COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI 

Gesyelle Leus de Santana —S. Administradora 

cp,.(2,a .  

Rua Luiz Regis Pacheco n° 237, Bairro: Uruguai Tel :(71) 3013-0003/0004/ Fax 3321-2087 
Email- macilasercopiadoras@hotmaitcom  



_r 

NomE 
RICARDO CARVALHO RIOS 

DOC. IDENTIDADE! ORG. EMISSOR/ DE 

F95475696 	SSP 

	 aÁTANasaWENm 

F2.727.065-7428/01/19i 

SÃ ]  

iZEGISIRO
WRIDADE----A---OHABRITAÇÃO 

02728767761  1(-717/o4/2o24  21/05/1993
-1 

LavA,  
 	DATA EMISSÃO 

][20/01/20-2-á] 

50824051023 
EtA510122015  
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ROBERVAL AFONSECA RIOS 

IVETE DO CARMO 
CARVALHO RIOS. 
PERKSSÃO 	 ACC 	CAT.FIAB. 

1;.1,f2.EIWNZT. 	tiF3 1 

ASSINATURA DO PORTADOR 

Loce 
[SALVADOR, BA 

BAHIA 

OBSERVAÇÕE 

A; 
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OC;  

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.° 09 DA SOCIEDADE OFFICERMAQ INFQ, ATICA 
COMERCIO SERVICOS•E LOCACAO LTDA ME. 	 47-Z 

CNPJ n°10.398.142/0001-02 
 

o 

GESYELLE LEUS DE SANTANA 
nacionalidade Brasileira, nascida em 30/12/1991, Solteira, 

Empresária, CPF n° 045.209.955-23, Carteira de Identidade n° 1513327208, órgão expedidor 
SSP - BA, residente e domiciliada na Ladeira da Independência, 70 

APT 406, CEP 40040340, 

Bairro: Nazaré, Salvador, BA, Brasil. 
FABIO LUIS SILVA NUNES 

nacionalidade Brasileira, nascido em 15/06/1982, Solteira, 
Empresário, CPF n° 798.403.705-10, Carteira de Identidade n° 0791070107, órgão expedidor 
SSP - BA, residente e domiciliado no Caminho 14-D Jaguaripe 1 Faz Grande II, 28, CEP: 
41342800, Bairro: Cajazeiras, Salvador, BA, Brasil. 
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial 

OFFICERMAQ INFORMATICA 

COMERCIO SERV1COS E LOCACAO LTDA ME., 
registrada legalmente por contrato social 

devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado d.a Bahia, sob NIRE n° 

29203214018
, com sede Praça Joao Thiago dos Santos, 297 , Centro Lauro de Freitas, BA, 

CEP 42.702-710, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 
10.398.142/0001-02, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração 
contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
A sociedade empresária que é OFFICERMAQ INFORMATICA 

COMÉRCIO SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA ME. Fica neste ato alterada para 
OFFICERMAQ 

COMÉRCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Á 
sede da sociedade fica neste Ato alterada para Praça João Thiago 

dos Santos, N°297 -CEP: 42702710, Bairro: Centro, Lauro de Freitas - BA. 

CLÁUSULA TERCEIRA. 
Fica neste ato alterado as atividades para: ALUGUEL DE 

COMPUTADORES, MAQUINAS 
REPRODUTORA DE COPIAS, REPARACAO E MANUTENCAO DE 

COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INORMATICA, SUPRIMENTOS, PERIFERICOS, MANUTENCAO E 
REPAROS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO ATACADISTA 
DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO. COMÉRCIO ATACADISTA DE 

ROUPAS E 
ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.001v1ÉRCIO 

ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA 
DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO 
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO 
ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; 
PARTES E PEÇAS. COMERCIO ATACADISTA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA 
VEICULO AUTOMOTOR, CÂMERA DE AR PARA PNEUMÁTICOS DE AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÔNIBUS, 

MOTOCICLETAS, BICICLETAS, PROTETORES, BANDA DE RODAGEM AMOVIVEIS PARA 
PNEUMÁTICOS, 

PARTES DE PNEUS BORRACHA DE LIGAÇÃO, CAMELBACKS. COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS 

ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SANEANTES - DOMISSANITÁRIOS COMERCIO 

VAREJISTA DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMERCIO ATACADISTA DE 

MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA.COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMÉRCIO 

ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESCOLARES. 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E SEUS ARTEFATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMARAS 

DE AR NOVOS 
E USADOS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR, CÂMERA DE AR PARA PNEUMÁTICOS DE 

AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÓNIBUS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS, PROTETORES, BANDA DE RODAGEM 

AMOVIVEIS PARA PNEUMÁTICOS, PARTES DE PNEUS BORRACHA DE LIGAÇÃO, CAMELBACKS. 
COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES, MAQUINAS REPRODUTORA DE COPIAS, EQUIPAMENTOS E 

PERIFERICOS. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 

L515 

JEJC 

Elder Celesti o de Paul 

atiARAKINI 	DE SlgES FIU10 
4667 	 GabrielS. 	osa Araújo 

poio 

Certifico o Registro sob o n° 29600339674 em 28/11/2018 
Protocolo 187935300 de 26/11/2018 
Nome da empresa OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI NIRE 29600339674 
Este documento pode ser veriricado em htip•Uregin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAOD

OCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 141408798338846 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada eh 28/11/2118 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 	 111‘ 

Pereira Santos 
BRo DA coPa 

Req: 81 

Pro 

JOS 
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. ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.° 09 DA SOCIEDADE OFF10ERMAQ INFO 	
l" 

COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA ME. 	
.) 

CNPJ n° 10.398.14210001-02 	 4-rz _.-------- o 
u3 
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P.• 

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. COMÉRCIO VARE-AT 
PNEUMÁTICOS E CÂMERAS DE AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS 
DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
TECIDOS, FIOS E CORDÕES TÊXTEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COMÉRCIO 
VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMÉRCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 'DE PAPELARIA COMÉRCIO 
VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, 
ATIVIDADES PAISAGISTICAS.ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PISCINAS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E EQUIPAMANTOS NÃO ELETRÔNICOS PARA 
ESCRITÓRIO. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REPARAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÓNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. 
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS. 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO. ATIVIDADES RELACIONADAS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E 
HOSPEDAGEM NA INTERNET. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICO. DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 
CUSTOMIZÁvEIS, PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO. SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA CONTÍNUA DE SOM E IMAGEM ATRAVÉS DA INTERNET, 
GESTÃO DE BANCOS DE DADOS DE TERCEIROS PERMITINDO A PRODUÇÃO DE LISTAGENS DE 
TABULAÇÕES E A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. SERVIÇOS DE ENTRADA DE DADOS PARA 
PROCESSAMENTO. AS ATIVIDADES DE ESCANEAMENTO E LEITURA ÓTICA DE DOCUMENTOS, 
ATIVIDADES DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE 
DADOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR. 
LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR 
PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, 
REBOQUES, SEMI-REBOQUES. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS COM 
ITINERÁRIO FIXO. MUNICIPAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MOTORISTA. 
TRANSPORTE ESCOLAR. ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E 
TRIBUTÁRIA.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS DE 

PORTARIA. SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE 
DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA. 
ALUGUEL, MAQUINAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE 

MÃO DE OBRA. RECRUTAMENTO E COLOCAÇÃO DE PESSOAL EM EMPRESAS CLIENTES. LOCAÇÃO DE 

MÃO DE OBRA TEMPORÁRIO. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE 

MEDIDA, TESTE E CONTROLE. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO CIRÚRGICO, NÃO-ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO 
ESPECIFICO PARA ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIXOS 
HOSPITALARES, PERIGOSOS.SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS. ATIVIDADES DE 
PROMOÇÃO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ARTES CÊNICAS. ALUGUEL DE ANDAIMES, PALCOS, 
COBERTURAS, ESTANDE E MONTAGEM. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, 
EXPOSIÇÕES E FESTAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA USO EM EVENTOS. 
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QUADRO SOCIETÁRIO 

CLÁUSULA QUARTA. Retira-se da sociedade o sócio FABIO LUÍS SILVA NUNES, detentor 

de 3.000 (Três Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo 
a R$ 3.000,00 (Três Mil Reais). 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA QUINTA. O sócio FABIO LUÍS SILVA NUNES, transfere quotas de capital social, 
que perfaz o valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), direta e irrestritarnente a sócia GESYELLE 
LEUS DE SANTANA, da seguinte forma: em moeda corrente vigente do País, dando plena, 
geral e irrevogável quitação, dando plena, geral e irrevogável quitação. 
Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio o capital social da sociedade 
no valor de R$ 300,000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (Trezentos Mil) quotas no 
valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, 
fica assim distribuído: 
GESYELLE LEUS DE SANTANA, com 300.000 (Trezentos Mil) quotas, perfazendo um total de 
R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) totalizando o valor de R$ 300,000,00 (Trezentos Mil 
Reais). 

DA ADMINISTRAÇÃO 
CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade será exercida única e exclusivamente pela 
sócia GESYELLE LEUS DE SANTANA e que se incumbirá de todas operações e 
representaram a sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extra judicialmente, inclusive 
movimentação bancária podendo substabelecer procuração a terceiro se assim achar 
necessário. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA SÉTIMA. A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece LAURO DE FREITAS -BA. 

CLÁUSULA NOVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não 
foram expressamente modificadas por esta alteração continuem em vigor. 
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ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESA INDIVIDUAL ty,E 
RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI. 

OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI. 

GESYELLE LEUS DE SANTANA nacionalidade Brasileira, nascida em 30/12/1991, Solteira,. 
Empresária, CPF n° 045.209.955-23, Carteira de Identidade n° 1513327208, órgão expedidor 
SSP - BA, residente e domiciliada na Ladeira da Independência, 70 APT 406, CEP 40040340, 
Bairro: Nazaré, Salvador, BA, Brasil. Com  ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do 
Estado da Bahia, sob o NIRE 29203214018, com sede Praça Joao Thiago dos Santos, 297, 
CEP 42.702-710, Bairro: Centro, Lauro de Freitas, BA, devidamente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 10.398.142/0001-02 resolve sob as seguintes 

cláusulas: 

Cláusula 1° Fica transformada esta empresa de sociedade empresária Limitada em Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada sob o nome empresarial. OFFICERMAQ COMÉRCIO 
DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações 
pertinentes e terá sede e domicilio na Praça João Thiago, N° 297 CEP: 42702-710 Bairro: 
Centro-Lauro de Freitas-BA. 

Cláusula 20  O acervo desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R$ 
300.000,00 (Trezentos mil reais) passa a constituir o capitai da sociedade totalmente 
integralizado neste ato em moeda corrente do Pais. 	 • 

Parágrafo único — a responsabilidade do titular é limitada :ao capital integralizado. 

Cláusula 30  DISCRIÇÃO DOS OBJETIVOS: 
ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS REPRODUTORA DE COPIAS, REPARACAO E MANUTENCAO 
DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INORMATICA, SUPRIMENTOS, PERIFERICOS, MANUTENCAO 
REPAROS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO. 
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO. 
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO. 
COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 
COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
comuNicAçÃo. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNI  ICAÇÂO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO 

MONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. 
COMERCIO ATACADISTA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEÍCULO AUTOMOTOR, 
CÂMERA DE AR PARA PNEUMÁTICOS DE AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÓNIBUS, MOTOCICLETAS, 
BICICLETAS, PROTETORES, BANDA DE RODAGEM AMOVÍVEIS PARA PNEUMÁTICOS, PARTES DE PNEUS 
BORRACHA DE LIGAÇÃO, CAMELBACKS. 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 
SAN EANTES - DOM I SSANITÁR IOS 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMERCIO 
ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. 
COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. 
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COMÉRCIO ATACADISTA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. 
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESCOLARES. 	

O 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E SEUS ARTEFATOS. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR, 
CÃMERA DE AR PARA PNEUMÁTICOS DE AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, 
BICICLETAS, PROTETORES, BANDA DE RODAGEM AMOVÍVEIS PARA PNEUMÁTICOS, PARTES DE PNEUS 
BORRACHA DE LIGAÇÃO, CAMELBACKS, 
COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES, MAQUINAS REPRODUTORA DE COPIAS, EQUIPAMENTOS E 
PERIFERICOS. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS E CÂMERAS DE AR. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ARMARINHO. 
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS, FIOS E CORDÕES TÊXTEIS. COMÉRCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO. 
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ACESSÓRIOS. 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. 
ATIVIDADE PAISAGÍSTICAS. 
ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PISCINAS. 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE , ESCREVER, CALCULAR E 
EQUIPAMANTOS NÃO ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO. 
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE comuNicAçÃo REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. 
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS. 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO. ATIVIDADES RELACIONADAS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E 
HOSPEDAGEM NA INTERNET. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICO. 
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, 
PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EQUIPAMENTOS 
PERIFÉRICOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA CONTINUA DE SOM E IMAGEM ATRAVÉS DA INTERNET, GESTÃO DE 
BANCOS DE DADOS DE TERCEIROS PERMITINDO A PRODUÇÃO DE LISTAGENS DE TABULAÇÕES E A 
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. 
SERVIÇOS DE ENTRADA DE DADOS PARA PROCESSAMENTO. 
AS ATIVIDADES DE ESCANEAMENTO E LEITURA ÓTICA DE DOCUMENTOS, ATIVIDADES DE 
DISPONI BILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS. 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR. LOCAÇÃO E 
LEASING OPERACIONAL DE MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE 
CURTA OU LONGA DURAÇÃO, ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-
REBOQUES. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS COM ITINERÁRIO FIXO, 
MUNICIPAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MOTORISTA. TRANSPORTE ESCOLAR. 
ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA. 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS DE PORTARIA. 
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA. 
ALUGUEL, MAQUINAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. 
SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. 
RECRUTAMENTO E COLOCAÇÃO DE PESSOAL EM EMPRESAS CLIENTES. 
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LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIO. 
MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE)E"C•CNTROLE. 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA 
USO MEDICO CIRÚRGICO, NÃO-ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO ESPECIFICO PARA ODONTOLÓGICOS E 
LABORATÓRIOS. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIXOS HOSPITALARES, PERIGOSOS. 
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS. ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE BANDAS, GRUPOS 
MUSICAIS, ARTES CÊNICAS. ALUGUEL DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS, ESTANDE E MONTAGEM. 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, SANITÁRIOS 
QUÍMICOS PARA USO EM EVENTOS. 
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ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO 
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO 
ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE 
ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS 
NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO. 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS 
DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO • 
COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E.  
CÂMARAS-DE-AR 
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
AR 
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTI,GOS DE ARMARINHO 
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS 
PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E 
DE PAPELARIA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 
COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS 
DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE 
COLCHOARIA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES 
ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICAÇÃO 

7733100 PRINCIPAL 

1822999 SECUNDARIA 

3312102 SECUNDARIA 

3314709 SECUNDARIA 

3319800 SECUNDARIA 
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4322302 SECUNDARIA 

4530702 SECUNDARIA 

4530705 SECUNDARIA 

4641903 SECUNDARIA 

4642702 SECUNDARIA 

4647801 SECUNDARIA 

4649401 SECUNDARIA 

4649402 SECUNDARIA 

4649404 SECUNDARIA 

4649408 SECUNDARIA 

4652400 SECUNDARIA 
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COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E 

4664800 SECUNDARIA EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-
HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 
COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E 

4669999 SECUNDARIA EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 
PARTES E PEÇAS 

4686902 SECUNDARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, 

4691500 SECUNDARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM 

4729699 SECUNDARIA GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

4744005 SECUNDARIA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 

4751201 SECUNDARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 
RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE 

4751 202 SECUNDARIA INFORMÁTICA 
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 

4752100 SECUNDARIA EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 

4754701 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 

4755501 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 

4755502 SECUNDARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 

4756300 SECUNDARIA 
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 

4761003 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS 

4763601 SECUNDARIA RECREATIVOS 
4763602 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 

COMÉRCIO VAREJISTA-DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE 
4772500 SECUNDARIA PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
4781400 SECUNDARIA ACESSÓRIOS 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES 
4789005 SECUNDARIA DOMISSANITÁRIOS 

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA 
4789007 SECUNDARIA ESCRITÓRIO 

4921301 SECUNDARIA 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, 
COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO 

4923002 SECUNDARIA DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 
4924800 SECUNDARIA TRANSPORTE ESCOLAR 

6202300 SECUNDARIA 
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 
DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS 

aula , 
CÂMARA MGM DE SIMÕES FILHO oeire 

Gabriel S Barbosa Araújo 
Apoio 

Certifico o Registro sob o n° 29500339674 em 28/11/2018 
Protocolo 187935300 de 26/11/2018 
Nome da empresa OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI NIRE 29600339674 
Esta documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO:aspx  

Chancela 141408798338846 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 
por Hélio Portela Ramos Secrelário Geral 4i 

Josant •ereSantos 
MEMBRO DA COPEL 
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6204000 SECUNDARIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS 

6209100 SECUNDARIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE 

6311900 SECUNDARIA APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 
ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E 

6920602 SECUNDARIA TRIBUTÁRIA 
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 

7020400 SECUNDARIA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA 
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À 

7119703 SECUNDARIA ARQUITETURA E ENGENHARIA 

7711000 SECUNDARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 
LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO 

7719599 SECUNDARIA ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 

7732202 SECUNDARIA ALUGUEL DE ANDAIMES 
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS 

7739003 SECUNDARIA ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

7739099 SECUNDARIA COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 

7810800 SECUNDARIA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 

7820500 SECUNDARIA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE 

8020001 SECUNDARIA SEGURANÇA ELETRÔNICO 

8111700 SECUNDARIA 
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, 
EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 
ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS 

8129000 SECUNDARIA ANTERIORMENTE 
8130300 SECUNDARIA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO 
8211300 SECUNDARIA ADMINISTRATIVO 

8230001 SECUNDARIA 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, 
EXPOSIÇÕES E FESTAS 

9001902 SECUNDARIA PRODUÇÃO MUSICAL 
ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES 

9001999 SECUNDARIA COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE 

9511800 SECUNDARIA EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 	. 
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

9512600 SECUNDARIA COMUNICAÇÃO 
REPARAÇÃO:E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

9521500 SECUNDARIA ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 

ánieEiri 

Certifico o Retro sob o n° 29600339674 em 28111/2018 
Protocolo 187935300 de 26/11/2018 
Nome da empresa OFFICERMAO COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMEN'TOS EIR.  ELI NIRE 29600339674 

Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba  gov.brIAUTE.NTICACAODOCUMENTOSIAUTENTICAÇAO.aSpx 

Chancela 141408798338846 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/201 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

Jose 	ereira Santos 
ME BRO DA COPEL 
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Cláusula 4°  A empresa iniciou suas atividades em 09/10/2008 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

Cláusula 5°  A administração da empresa será exercida pela Sócia GESYELLE LEUS DE 
SANTANA com os poderes e atribuições de autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis d 
sociedade. 

Cláusula 6a  O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada 
ano será elaborado inventário, balança patrimonial e balanço de resultado económico, cabendo 
ao titular os lucros ou perdas apuradas. 

Cláusula 7a  declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada. 

Cláusula 8° A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002). 

Lauro de Freitas-BA, 06 de Novembro de 2018. 

CZE. 

_q Est g:E 

Req: 81800001044667 

1. 

4i 
Josa t Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

Certifico o Registro sob o ne 29600359674 em 28/11/2018 
Protocolo 187935300 de 26/11/2018 
Nome da empresa OFFICERMAO COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI NIRE 29600339674 
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https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/29401409171139280139  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESC LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/10/2019 17:27:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 817263 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/09/2020 15:41:29 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 29401409171139280139-1 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1b83e70bd6951aa80b6bce9637c7e69259a32de07b16794d8ee2bd1c74b083f68e930496927757aac0dbd243 
8cb3f4f66df6fa9f9345c7debc34fc0e2733d140 

14/10/2019 

44 , 
Josa n • ereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

1/1 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/29401409171139280139  
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2a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA  

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP" 
CNPJ: 07.805.424/000i-72 

EDMEA DE MORAIS DA SILVA, brasileira, natural de Salvador/BA, 
nascida em 04/10/1963, casada sob regime de comunhão total de bens, 
Comerciante, portadora do RG no 01.635.168-12 SSP/BA e CPF no 
349.480.315-34, residente e domicitiada na Av. Valeriano, n° 09 E, 
Federação, CEP: 40.231-220 Salvador/Bahiá e MARIA FERREIRA DE 
MORAIS BARBOSA, brasileira, natural de Simão bias/SE„nascicía em 
10/03/1939, casada sob o regime de comunhão total de bens; 
Comerciante, portador do RG n° 00.800.349-18 SSP/BA e CPF no 
349.480.405-25, residente e domiciliada na Av. Miguel Lemos, no E, 
Federação. CEP: 40.231-110, Salvador/BA,,únices sócios da sociedade, 
empresária limitada "AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO LTDA - EPP", situada na Av. Fernandes da Cunha, no 
486/478, Ed. Horizonte, Sala 305, Mares, CEP: 40,445-201, 
Salvador/Bahia, com contrato social registrado na JUCEB sob o N1RE 
29.202.880.367 em 26/01/2006 e CNR.I n2  07.805.424/0001-72, 
resolvem de comum acordo, alterar e consolidar seus atos constitutivos, 
conforme cláusulas Seguintes' , 	• 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 	 .... 
O endereço da sociedade, a partir deste ato, passa a ser na Avenida Vale das - -, 
Pedrinhas, no. 431. Nordeste. CEP: 41.905-615. Salvador/Bania. , 	• 

CLÁUSULA SEGUNDA: , 	 • 	 .= . ' 
Admite-se neste ato na sociedade Bernadino Morais Barbosa, brasilètro, 'flaturã1 de,, : 

Salvador/BA, nascido em 01/03/1967, casado, Comerciante, portador da CNH 412. 
02296134141 DETRAN-BA e CPF no. 397.392.525-91, residente e domiciliado na Av. 
Vale as Pedrinhas, ri°. 431, Nordeste, CEP: 41.905-615 Salvador/BA. 	1 	. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
Neste ato retira-se da sociedade Edmea -de Morais da Silva embolsada da quantiã 
equivalente as suas cotas de capital, que cede e transfere nesta e na melhor forma de 
direito para o sócio recém admitido Bernadino Morais Barbosa 17.500 (dezessete' 
mil e quinhentas) quotas, dando por este instrumento, plena, geral .e irrevogável — 
quitação de seus direitos e haveres na sociedade. 

CLAUSULA QUARTA: -- 

'O 'Capital social no valor de R$ 25.000,00 (viii.te e cinco mil reais), a partir deste ato 
adquire um aumento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo o presente 
aumento subscrito e integralizado em moeda corrente do País, totalizando o capital 
social no valor dê R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) dividido em 50.000 (cinqüenta 
mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, e distribuído neste ato entre os sócios 
da seguinte forma: 

Bernadino Morais Barbosa adquire neste ato da sócia retirante Edrnea de 
Morais da Silva 17.500 (dezessete mil e quinhentas) quotas e do presente 
aumento 22.500 (vinte e dois mil e quinhentas) quotas, perfazendo seu capital 
social no valor total de R$ 40,000,00 (quarenta mil reais), na forma descrita no 
CAPUT desta clausula. 
Maria Ferreira de Morais Barbosa que possuía 7.560 (sete mil e quinhentas) 
quotas neste ato adquire do presente aumento 2.500 (dois mil e quinhentas) 

• 
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2* ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE <2: 
EMPRESARIA LIMITADA 	À 	• 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 1..TbA - EPP" 
CNI3j: 07.805.424/0001-72  

quotas, perfazendo seu capital social no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
• na TOMIC1 UGbuita 11...• ...,,,, 	......  

SOCIOS:  QUOTAS  
Bernadino Morais Barbosa  40.000 '80 • 40.0000o 	. 
Maria Ferreira de Morais Barbosa ' 10.000 20 	. 10.000,00 	, 

TOTAL 50.000 100 50.000,00 

o 

CLÁUSULA QUINTA: 	 • 

A administração da sociedade a partir deste ato será exercida pelo sócio Bérnadino 

Morais Barbosa, que assinará em.norne da sociedade isoladamente, com poderes e 
atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juizo, ou fora dele, 
podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo 
autorizado o uso do .nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas 
ou de terceiros, bem corno onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, .sem 
autorização do outro sócio. 	 • 

CLÁUSULA SEXTA: 
 

O administrador declara, sob as peneS.  da Lei, que não .e.Stá imPedidõ de exercer á • '• • 
„administração da sociedade, por Lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob ; :-
efeitos da condenação que o prolba de exercer a administração da. sociedade • 
empresária. 	

., . - 

CLÁUSULA SETIMA: 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos . 	. 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 	 _ . 

Oder Ceie w 

r  
pot 	-t 	O objetivo da sociedade a partir deste ato será comércio varejista` de: material cio 

„ de Nula 

papelaria, caixas e caixotes de papelão, etiquetas de papel e plásticos, artigos çlo 
vestuário e acessórios, calçados em geral, equipamentos para escritório, livros' 
didáticos e mapas, lápis de carpinteiro, artigos para higiene pessoal, aparelho de, 
iluminação e lâmpadas, materiais elétricos, equipamentos eletroeletrónicos 'e ' 

SULA OITAVA: 	 . 	.. . 	

- , • ç 

eletrônicos, materiais esportivos e desportivos, ferragens manuais para construção e 
abrasivos, tecidos e couros em geral, Material de armarinho e aviamentos, material e 
equipamentos para recreação, -brinquedos e ,brinquedoteca, moveis paia escritório, 
materiais de construção em geral, material de telecomunicaçãd, •  material e 
equipamentos fotográficos e cinematográficos, alimentos em geral, cereais, leite, café, 
chá, açúcar, água, matérias de limpeza, peças, material e equipamentos para 
computadores e periféricos, lubrificantes para usos diversos, outros produtos não 
especificados anteriormente tais corno: lacre p/ placa e malote, bandeira e flâmulas, 
mastro de tecidos, bobina de plastificação, barbantes de algodão e sisal, baterias 
recarregáveis e não recarregáveis; baterias automotivas, material de jardinagem, 
materiais descartáveis, copos, pratos e talheres descartáveis, sacos para lixo e sacos 
plásticos, artigos para habitação de vidros, cristal, porcelana, borracha; plásticos, 
metal, madeira, vime, bambu, panelas, louças, garrafas térmicas. escadas 
domesticas; escovas vassouras, cabides, talheres, pratos. 

2 
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r ALTERAÇÃO CONTRATUAL E,CONSOLIDAÇÃO DA SDCIEDADO 
: 	EMPRESARIA LIMITADA 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIaLTDA Ei"  
CNPJ: 07.805.42410001-72 

CLÁUSULA NONA; 
Em 31 de dezembro, de cada ano, ao termino do exerdfclo sócial;.  á administrador. 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à -elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sóCios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Apó's as devidas alterações os sócios resolvem consolidar o contrato social. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

MARIA FERREIRA DE MORAIS BARBOSA, brasileira, natural de Simão 'Dias/SE, 
nascida em 10/03/1939, casada Sob o regime de comunhão total de bens, 
Comerciante, portador do RO riQ 00.800.349-18 SSP/BA é CPF n9  349480.405-25, 
residente e domiciliada na Av. Miguel-  Lemos, no 9 E, Federação. CEP: 40.231-110, 
Salvador/BA e BERNADINO MORAIS BARBOSA brasileiro, natural de Salvador/BA, 
nascido em 01/03/1967, casado,' Comerciante, portador dá CNH r1Q-  02296134141' 
DETRAN BA e CPF n 397.392.525-91 residente e domiciliado na Av. Vale das • • 
Pedrinhas, tio. 431, Nordeste, CEP: 41.905-615, Salvador/BA, únicos sócios às ** 
sociedade empresária limitada "AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO LTDA EPP", situada na Avenida Vale. das Pedrinhas, O. 431 
Nordeste. CEP: 41.905-615. Salvador/Bahia, corri contrato social registrado r. , 
JUCEB sob o NIRE 29.202.880.367 em 26/01/2006 e CNPJ n 07.805Á24/0001-72,r 
resolvem de comum acordo, conklidar seus atos constitutivos, conforrne,cláusulas4 ,  • • 
seguintes 	

t 
• 

Elder Geles 
Pte 

4 • ; • 

pat  , 	itbaSociedade, gira sob a denominação social de "AME COMERCIAL DE MATERIAIS 
no ue 	ESCRITORIO LTDA EPP" e tem sua sede na Avenida Vale das Pedrinhas, ng.  

431. Nordeste. CEP: 41.905-61.5. Salvador/Bahia, podendo a qualquer tempo abrir ou 
fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do território nacional, mediante ' 
alteração contratual assinada pôr todos os sócios. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
O nome fantasia será "MOUSE INFORMÁTICA" 

CLÁUSULKTERCEIFIA: 	 • 
'0 capital social é de R$ R$ 50.000,00 (cinqüenta Mil reais), dividido em 50.000,00 
(cinqüenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, todas subscritas e 
integralizadas em moeda corrente .nacional, sendo subscrito pelos sócios conforme 

SOCIÓS:  QUOTAS % R$ 
Bernadino Morais Barbosa  40.000 80 40.000,00 
Maria Ferreira de Morais Barbosa 10.000 20 10.000,00 
TOTAL , 50.000 100 50.000,00 

CLÁUSULA QUARTA: 
A sociedade iniciou suas atividades em 26/01/2006 e seu prazo de duração ..f5 'pôr 
tempo indeterminado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 	 • 
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2" ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA 	 ds.1  

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Er?" - 
CNPJ: 07.805.424/0001-72 

r- 

iimmi~immor~~ 

CLÁUSULA QUINTA: 
As quotas são indivisíveis e não podam ser cedidas OU transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quemfica assegurado, em Igualdade de condição e 
preço, direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA: 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, Mas todos 

çã' respondem solidariamente pela integraliiao do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
A administração da sociedade é exercida pelo sócio Bernadino Morais Barbosa, que 
assinará em nome da firma isoladamente, comOoderes e atribuições •de sócio 
administrador, sendo autorizado o uso do nome empresarial vedado, rio entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens Imóveis da,  

sociedade, sem autorização do outro' socio. • 

CLÁUSULA OITAVA: 	 a 

O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a" 
administração da sociedade, por Lei espadai, ou em virtudes de condenação criminai, - 
ou encontrar-se sob efeitos da condenação que c profba de exercer administração de '. , 
sociedade empresaria. 	 •  

CLÁUSULA NONA: 	
a a 
. , 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara..,  : 
contas justificadas de sua administração, procedendo' à elaboração do inventário, do ' 
balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo aos sócios,rl 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 	 4" . 	. • 
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CLÁUSULA DÉCIMA: 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o saio idministradõr • 

terá sobre as contas e designará administradores quando for acaso. 

08" CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
A sociedade temseu FORO na comarca de Salvador, Para o exerOlcio e o • 
cumprimento dos direitos é obrigações resultantes de seu contrato e alteracões. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
O administrador poderá de comumacordo e a dualqüer tempo; fixar bina retirada 
mensal, a titulo de "pró labore", a ser fixado pelo conselho unânime dos Mesmos, 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O objetivo da sociedade é comércio varejista de: material de papelaria; caixas e 
caixotes de papelão, etiqüetas de papei e plásticos, artigos do vestuário e acessórios, 
calçados em geral, equipamentos para escritório, livros didáticos e mapas, lápis de 

_ carpinteiro, artigos para higiene pessoal, aparelho de iluminação e lâmpadas, 
materiais elétricos, equipamentos eletroeletrônicos e eletróhicos, materiais esportivos 
e desportivos, ferragens manuais para construção e abrasivos, tecidos e couros em 

o 
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2" ALTEit-AÇÃO CONISATUAL E CONSOLIDAÇA0 DA SOCIEDADÊ;• 

EMPRESARIA UMITADA 
"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPIkk%°. 

CNI3j: 07,805.424/0001-72  

geral, material de armarinho e aviamentos, material e equipamentos para recreação, 
brinquedos e brinquedoteca, moveis para escritório, materiais de construção em geral, 
material de telecomunicação, material e equipamentos fotográficos e 
cinematográficos, alimentos em geral, cereais, leite, café, chá, açúcar, água, matérias 
de limpeza, peças, material e equipamentos para computadores e periféricos, 
lubrificantes para usos diversos, outros produtos não especificados anteriormente tais 
como: lacre p/ placa e malote, bandeira e flâmulas, mastro de tecidos, bobina de 
plastificação, barbantes de algodão e sisal, baterias recarregáveis e não 
recarregáveis; baterias automotivas, material de jardinagem, materiais descartávéià, 
copos, pratos e talheres descartáveis, sacos para lixo e sacos plásticos, artigos para 
habitação de vidros, cristal, porcelana, borracha, plásticos, metal, madeira, vime, 
bambu, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas; escovas vassouras, 
cabides. talheres, pratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou dos sócios, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na * 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 	 • 

E, pôr estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 - 
(três) vias de igual forma e teor, para que produzam os efeitos legais após 
arquivamento na MM Junta Comercial do Estado da Bahia. 

Salvador, 26 de junho de 2012 

BERN' 'INO MORAIS BARBOSA 

40",:_sá_jUI2)4,43,, 
MARIA FERREIRA DE MORAIS BARBOSA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO.DA PARAÍBA- 	 te. 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 	 4 
FUNDADO EM 1888 0 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS 
',....k 
ir o 	DE 

JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESC LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP a responsabilidade, única e exdusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/01/2020 08:36:48 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.notbr  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 877136 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/01/2021 12;18:15 (hora local). 

1Código de Autenticação Digital: 29402912170945360102-1 a 29402912170945360102-5 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb5a87a60d30079d5e537acf4926e2754e4837432a9e72277fc4560dab9def208e930496927757aacOdbd2438 
cb3f4f630e06f243dcad572cb8f8866c87ab069 

14/0;1 /2020 
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MOUSE 1NFQR4ÁTJCA  

DECLARA Ç O DE EMPRESA DE PEQUENO' PORTE 

A Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda,- EPP, •por:meio do sair tesponsévellegal'e 
Contador ou Técnico Contábil, declara; sob as penas da lel, quer: 

Enquadra-.se  na situação de Empresa de pequeno Porte; 

O valor da receita bruta anual da Sociedade, no ültirno.e.xerOftio, dão exCedeu 
:fixado noslnásos 1 eIL ar. 32,.da Lei.Complementar.ii2123/06'; 

No se enquadra em quaisquer das hipóteses de excluSão te1Pel0.hada: riOart',32, § 
V; incisos Ia X, da IlléSrrià 

Porser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente; 

Bernadino rais Barbosa --Sócio Administrador 
397.392.525-91 
2.238724-22 

Vilma Correia de Jesus 
2961931365-15 
01743809044 

i Cm: 021.4/34/0-2 

CÂMARA MUN1C1PAO 	ES FlItiO 
Gabriel S. Barbo 	aujo 

Apoio 

AME COMERCIAJ., DEINVer. DE rseRrmtró.mrim • 
SV. Vide clit/ PètirihWitij" 4411 »NORDESiti  COM ,4005'' 15 

t',NPkit 07,8654*4/00titmi72 !MC 7060à40.487 
TCL 3248035/94i2487. 

Ámecomereia12@onnil, cpmArr 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELO1P 	MARCA DE 
JOÃO PESSOA 	 d:'t 	405 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESC LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/01/2020 08:40:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 784160 . 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/01/2021 12:18:15 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 294025071 71 643580343-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei,  
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb5a87a60d30079d5e537acf4926e275a1060668d52559008b46912c12312f908e930496927757aac0dbd2438 
cb3f4f6Obbf0966a45dac254bdf44d185e70e7a 

COARAVOIC 
Gabriel S. 

ESIMUSRIA 
osa Araújo 

ppoio 

 

Josan ateira Santos 
MeitBRO DA COPEL 

https://a utdigita I.azeved obastos.not.br/hom  e/comprovante/29402507171643580343 1/V 
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Bernad.  o Morais Barbo 
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Flder ,les no de Paula 

MOUSE INFORMÁTICA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N2 005/2020 
ABERTURA DA PROPOSTA DIA 28/02/2020 - 09:00h 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP, CNPJ, n°. 
07.805.424/0001-72, com sede à Av. Vale das Pedrinhas, 431 - NORDESTE - Salvador/BA, 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial supra 
citado 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. 42  da Lei n.2  
10.520, de 17 de julho de 2002. 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei 
Complementar n2. 123/06, declaramos:..  

Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição 
de Empresa de Pequeno Porte e que não estamos incursos nas vedações a que se 
reporta § 42  do art. 32  da Lei Complementar n2. 123/06. 

No que concerne ao conhecimento e atendimento às -exigências de habilitação, 
declaramos: 

Para os efeitos do inciso II do art. 120, em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184, 
do mesmo diploma estadual, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo 
diploma. 

Para os efeitos do §12  do art. 43 da Lei complementar n2. 123/06, haver restrição na 
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual n° 
9.433/05, especialmente a definida no art. 192, inc. I. 	

1 

AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRIMIRIO LTDA 
AV. Vale das Pedrinhas, N°. 431 - NORDESTE, CEP: 41.905-615 

CNPJ: 07.805.424/0001-72 INSC. 068.126.876 
TEL. 3347-8921  / 3248-7835 
amecomercia12@gmail.com 

 



, • 	7.1 

Ministério dg DesenvdIvirbento, Indústria e Comércio Exterior '14  
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento NacIbnal de Registro do Comércio 

• //,/ ' 

REQUERIMENTO DE EMPInpkRIO 
C-0\  

V 

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA • NIRE DA SEDE 

XXXXXXX.XXXrn 

NIRE DA FILIAL (preencher somente so ato referente a filial) 

- 	
XXXXXXXXXXXXX 	 , 

NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviaturas) 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS 	 , ,,,,, 	..2N...4....,..ro  
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL 	 *.;#1, 

SOLTEIRO ie 

r. 

SEXO 

M g! F E 
REGIME DE BENS(se caset10) 

xmaxxxxxxxxx  
FILHO DE (pai) 	 (mãe) 
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 	 I ROSALIA BISPO DO CARMO 

 
s  

NASCIDO EM (datado nascimento) 

28/06/1984 
IDENTIDADE (nOmoro) 

08.019.103-74 
órgeo emissor 

E SSP 
UF 

I BA 	j 
ICPF(número) 

V' 
010.773.805-85 

EMANCIPADO POR (forma do emancipas/a) - soment 	no caso do menor) 

XXXXXXXXXXXXX 

. 

Zçk Lvy,4 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO • rua, av, otc) 

RUA MARIA QUITÉRIA 
NÚMERO  

12 04 ;Vail COMPLEMENTO 

APT° 202 
BAIRRO/DISTRITO 

ITINGA 	 , 

CEP 

42.700-000 
IOÔDIGO:DÓtMUNI9PIOWS0X/8t' Ihíritli;0?:nnfélt 	, 

'• 	. 	.•. 	''',...:4 	;4 	" 	c' . MUNICIPIO 

LAURO DE FREITAS 
UF 

I 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  • 

, 
:IÓDIGO DO ATO 

080 
DESCRIÇÃO DO ATO 

INSCRIÇÃO xxxxxxxxxxxxx 
CÓDIGO DO EVENTO 

xxxxxZxxxxxxx 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

CÓDIGO DO EVENTO 

XXXXXXXXXXXXX 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
XXXXXXXXXXXXX 	 • 

CÓDIGO DO EVENTO 

XXXXXXXXXXXXX 

DESCRIÇAO DO EVENTO 
XXXX)0000(XXXX 

'..,„. 

,... 
NOME EMPRESARIAL 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

LOGRADOURO (ruam, etc) 

RUA MANSO CABRAL 
NUMERO 

73 
COMPLEMENTO 

XXxxxXxXXXXXX "" -- 	 ..,.. 
BAIRRO/DISTRITO 	  

CENTRO 	- 	-- " 	'— 	------ 	---efã.td0 -a 
CEP IGODIGO 

___ 
"-rlY 

00 MI:INUMO 
irrriy`rrEji-t *Ai,'Azg-A.4.-ri.n 
1.1.011'' 	' 	— 	'''..'"•-• 	- 

	

,_--,,,,:2,-)5 	,..f 	,4 	... 

é VALOR 

MUNICIPIO 	 UF 	PAIS 
SIMÕES FILHO 	 I BA 	I BRASIL 

CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) 

xxxxxxxxxxxxx 

P. 

DO CAPITAL. R$ 

10.000,00 
VALOR DO CAPITAL -(por extenso) 

DEZ MIL REAIS 

1,  

0 4  
W. 
IR, 
Pk.,,,,, 

CÓDIGO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

(cnao) 
. 	. 

tiv(dacio Principal 

4744005 
tIvIdade secundária 

4761003 

4754701 

4751202 

44- 	751201 

4789005 

xxxxxxx oder 

	

DATA DE INICIO DAS ATIVI 	OES- { 15 é 

DESCRIÇÃO 

•"' 
, 

COMERCIO 
COMERCIO 
COMERCIO 
RECARGA 
COMERCIO 
COMERCIO 

. 
1 

DO OBJETO 

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 
VAREJISTA DE MÓVEIS. 	 .. 

DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. 
VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. 

-• 

%á a 	 v.r!osaraóo 
dainoute` ' 1), oo,:sigE.  sf.iwo 

, 
NUMERO DE INSCRIÇÃO NO 

,GNapb:Iels, 

,•; , 

,.., 

. 

' 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 
RIRE ANTERIOR 

XXXXXXXXXXXXX 

	

Ur, 	,;¡!./S94:1?A•,,i,b1NT‘,A..CinERCIAL 

	

, 	.i,f3EilLif,10J,É,D1:;'''  
1 XXOT„ok;Str,~ 

,:, 

N 	ri 	j 

?:99Y-Sr.10.C,TU 	 nao 
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO ou pelo representante/assistente/gerente) 

)4GrV)6J-N 	41~.- 	,P4D 	J -4-,,vr 
DATA DA ASSINATURA 

23/03/2011 
ASSINATURA DO EMPRESARIO 

% -4-212-~4t 	4--v-,-)n- 	'74" ,...femg-› A, '• 
'4"  AntrynStee' 4  CrlinkiageSiat- , 	oa ..irA,4,'•s-W.•+-:-9;:.•;-~ :',a,';',,,,O,',..4,:0.1.4c,rtfiV.,:s.,2vA'..tr.,,,S,rs,'Á',44 TE •,,, :''I',,, . 	,,,; 44  V40,4 • - 	' 	f.W 	. 

ss..0,:r 	d'4'.a.' ‘̀: 	.. 	st; 	'fl 	..I 	,A,, 	. 	.,., 	,`7,, • 2:,,4L . „ 	::*.r.,„ 	. ,?,, 	- 	4 	11,.:rr2; 	,,,. 

, 
DEFERIDO. 

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

çáenildes Nu 0. Ar ira 
DA 	; 	I.I3VIer 

AUTEN 

. 

` 	'' 4 	' 3..ii 

e 	1 
, 	J. 4 

, 

/4 	• _e. 	, 	'';') 	'C'' 	'' 
,,,w , 	 ,t  

	

0,ffi' 	-‘, 	Ó 	 'VOÁ 	4,  / 1  0, 	 ,4e4•94", 	4 	5   ,P 	,.., 	, Reé,,fÉrtl'eq,dg41 	 'é, A ,LAN, 	400 2 kW ,  	i 42  
4i 

.r 	IÓÔDIO Mipz6ao r6; 	Pa1*4 . 
'W 	 I/'-' 	s., 	` i , 	

Y - 

	

i 	
, ,/ 	1 /7  

Á o 

5, 	'4 	,IP 	0 	'4,4 	/,,e1' 	- 1111111111111111 
444 11'1  

JosaPre Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 
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Fulo  

MAN2EL 

28/6/19/.14 

NASCIDO 	Mn ta 

Altere 
do de Dados E 

E8CRIÇÁO DO EVONTO )(coto Nome Em 
XX XXXXXXX 

XXJ0eX.XMOLXXXXX 

- 

rasartat 

e 

ermlifico o Registro ç 
;:frotocolo 196632 
Nome da amores 
Fz:ste documenta 

DOC 

e Pereira Santos 
BRO DA COPE!. 

e 1..,01$1rizI u Mien) 0 
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de Ilucloilaliu O? e $Versp8Oc000 0,p;ssinme  mo ao Regia (to Ernpre3arial e Inteoraçoo 
NONIC7(-0-1)-ClisrE-ZI'IricAcAo 

ao ReatstRo 
OE EMPRESA • Nulti DA SEDE NOME 00 E—s,;PNCS—A-810 femAploso 0;7„ 

 

29104528401 

NACioNALIOZOE 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO— 
__ 

NINE DA 
FltIAL (PiCane410( tOMONO to CIO $(11131•1111te 

XXXXXXXX XXXXXX 

xxxxxxXXxxxxxxXXxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxXxx XxxxXxxxxxxxXxxXxxXxXx 

8EGIME 0E.88NS (te easacler----- 

(moo) 

---.IROSALIA 0ISPO 
Ova. omiaaor 

E S 

SOL.T.pRO te 

toEren0A0é 
0001910374 

RUA MARIA .0.UITERIA 

ni,
---.....-__r.----___.  :sontoAo oo EVENTO ------

----"----"------
... 	

x 254x2Lx,xxxxxxxx
__________xXxXXXX.xXxX,_____

XXXXxxxxxXxxxXxxxx 

COmPLLIME-eire.  

RUA mAt./.§:52...(2.11f.3.23AL. 

002 
cootoo r;O-if,;7i
xxxxxxxx • 
NOME t.,./.,pk;  

LEONAR:I/0 C:ARMO OOS SANTOS Loorinoor:7 0F2jt, —. 

COMPLEMENTO 

XXXXX.xxXxx 

SSP 

XXX XX X.X X XXXXXXX 

CPF: (nlimOtO) 
010.773.005.05 

12 
42700000 

cootoo ao evatect 
027 
COOIDO DO EVENTO 

XXXX XXXXXXXX 

e neste 
r Ia

Instrumento e 
, não possuir 

outro regiStro 
anta 80 

emp2.2±12.2. 
rupar Junii:La 	

dO Esl 

disposto no artigo 
299 cio Código 

Penal, não estar Impedido de 

Declaro, 
sob as penas da lel, inclusive que silo verídicas lodos 

as Informações prestada CODICO 00 AT 
O— IORSCRI 

ITINGA 

mnpu: 

eAtPotoiotsrRoto  
1.-A ta,21,1&2131;_12:.A S 

eAtAmcit'ADajg.rii;;;;;;---0 ------ um,,,,c1011CAO 
• SOI,UntO umC0110 Ou 

XXXXXXXXX.XXMX )CXX.XXXXXX X 

XXXXXX.X.X:.< XXXXXXXXXXXXXXXXX 

NUA4e80 

XXXXXXXXXXXXXXXXXxxxXXxxxxXxxx 
I 

ex C O 00 ATO 	8d0 da EI h' . 	arcar atividade empreSa 
ALTF.,,R.ArAo 	, 

-A DA pinsm s L Nine' ~udu, 
VP 

OATA OA Attz.isNA's uns XXJQ 

0A1PRO/OISTRITO 
CENTRO 

xxxxxx,x2(x.&:!$,,;.‘ixxxx.xxxxxxxx NiUracIpio 

SIMOFS FILHO 
VAJ00 oo c

,uI1 rio. • RS 
10.000 00 

- (C/(A( Fiscal) 

Alividado Principal 

1741005 

Atividades Secundárias 

1723700 4 %.?.9599 
f2 751201 
1751:,,p2 
,S 75=1701 
.; 75,003 
475W005 
xxxxxxx 
XXXXXxx 
XX.YXXXX 

OATADV OVICIO—OAS A—:1iV---10-A0 ES — 
X X../x.eix.xxx 

. 1AL,c44 ac zoe 0
Vr1.44 011 ()kern. 

11/0.5/201.x.,' Arcrk uso EX 
°cremo() 	----- Pusuous,ss E AnQUIV/213E 

CEP 
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(2.3g TERMO DE AUTENTICAÇÃO . , 
LEONARDO CARNIO 

IRE 29104528481 
NPJ 13.523.879/0001-U 
ERTIPICO C) REGISTRO EM 15/05/2019 

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

CP.42....if 

CÂMARA MU PALDE SIMÕES FILHO 	
TIANA REGILA M o DE ARAI:1M Gabri 	Bar osa Araújo 

010 
Secretária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n° 97858034 em 15/05/2019 

	 15/05/2019 

+.4e# 	
Protocolo 1 96632889 de 15/05/2019 
Nome da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS NIRE 

29104528481 • 
1111feriCik 	

Este do umento pode ser verificado em htto://reoiniticeh ha rum/ hr/Aill'I\l"rirarnnnnri 
111ACNIT,NC,ni 

411 7\ 
‘13'  erelra Santos 

MEMBRO DA COPEL 
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, 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 	ni 
, 	405 Á 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
13.523.879/0001-06 
MATRIZ 

, CADASTRAL 	 ;. 
08/04/2011 	g.) 

NOME EMPRESARIAL 
LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MASTER PAPER 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de Informática 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R MANSO CABRAL 

NÚMERO 
73  

COMPLEMENTO 

CEP 
43.700-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
SIMOES FILHO 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
plenna©plennacontabil.com.br  

TELEFONE 
(71) 8604-7100 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
Orle*** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/04/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*** 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

* 	 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/01/2020 às 20:57:44 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

Oder Ceiestin de Paula 

Offillktfit,11CIPM.  
GabrielS.Barb ppold 
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Josa e Pereira Santos 
BRO DA COPE!. 



( 
Atividades Estrutura 

classificação 
Classe 

CNAE-Subclasses 2.3 • buscar 	todas as seções 

Elder Cele no de Pa 

27/02/2020 	 'IBGE 1 Concla 1 Busca online 

  

   

   

   

   

 

procure no IBGE 

Esta página disponibiliza as classificações estatísticas nacionais, para temas 
selecionados, usadas no sistema estatistico e nos cadastros administrativos do País e 
as classificações internacionais a elas associadas. 

apresentação l classificações documentação busca online estruturas links central de dúvidas 

Este sistema de busca permite: 

Pesquisar códigos ou atividades econômicas na CNAE. O usuário pode encontrar, a partir da digitação da descrição de uma dada atividade ou de 
uma palavra-chave, os códigos das classes CNAE ou subclasses CNAE, que contêm as palavras digitadas, ou a partir da especificação de um 
'código, o conjunto de atividades a ele associadas; 

Indicar a posição de cada código na estrutura da CNAE, incluindo o desdobramento de subclasses CNAE e as Notas Explicativas de seu conteúdo. 

Hierarquia 

Seção: 	G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

Divisão: 	1.— 47 COMÉRCIO VAREJISTA 
— 

Grupo: 	 47.6, Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos 

Classe: 	 L. 47.61-0 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria 

Subclasse: 	 — 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 

Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- o comércio varejista de artigos de papelaria e de escritório 

- o comércio varejista de embalagens de papel e papelão 

Esta subclasse compreende também: 
- o comércio varejista de grampeadores, perfuradores, rotuladores, e outros similares 

Esta subclasse não compreende: 
- o comércio varejista de jornais e revistas (4761-0/02) 

- o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (4751-2/01) 

Lista de Descritores 
Registros encontrados: 11 

CÂMARA MUN 	i..DE SIMÕES FILMO 
Gabriel S. arbosa Araújo 

poio 

Jose e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

Mostrar 10 
	

• registros por página 

Código I 
	

Descrição 

4761-0/03 ARTIGOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA 

4761-0/03 ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA 

,..40tt  https://conclaibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10.1.0&subclasse=4761003&ch  ve=4761003 
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27/02/2020 

Código 
IBGE 1 Concla 1 Busca Oniine 

Descrição 

4761-0/03 CADERNOS; COMÉRCIO VAREJISTA 

4761-0/03 CANETAS, LÁPIS, BORRACHAS; COMÉRCIO VAREJISTA 

4761-0/03 EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO VAREJISTA 

4761-0/03 ETIQUETAS DE PAPEL, PLÁSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA 

4761-0/03 GRAMPEADORES, ROTULADORES, PERFURADORES, COMÉRCIO VAREJISTA 	 -n _ 
4761-0/03 MATERIAL DE EXPEDIENTE; COMÉRCIO VAREJISTA 

4761-0/03 MATERIAL ESCOLAR; COMÉRCIO VAREJISTA 

4761-0/03 MATERIAL PARA DESENHO; COMÉRCIO VAREJISTA 

Anterior[ 11 2 Próximo 

Cl 2020 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 005/2020 

Prezados Senhores, 

A empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob n.° 13.523.879/0001-06, 
estabelecida na RUA MANSO CABRAL n° 73, bairro CENTRO, CEP 43700-000, cidade de 
SIMOES FILHO, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão 
Presencial n° 005/2020 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.° 
10.520, de 17 de julho de 2002. 

SIMOES FILHO, 28 de Fevereiro de 2020. 

LEONARDO CARMTDOS SANTOS 
CNP.]: 13.3.879/0001-06 

CPF: 

r)0$ sg',.‘ o 
r ,  e, C, 
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Elder Celest no de Paula 
P meo 

Josa f Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

ChARAMUN 	DES MÕES FILHO 
Gabriel S. B rbosa Araújo 

A oio 

Master Paper - CNPJ.: 13.523.879/0001-06 - I.E.:019.714.224 
Rua Manso Cabral, 73 - Centro. CONTATO(71)98604-7100 

CEP.: 43.700-000 - Simões Filho/BA - EMAIL: carmovic@hotmail.com  
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INATURA DO COCA POR OU TECNICO EM CONTABILIDADE 
N° DE INSCRIÇÃO NO ONSELHO REG. DE CONTABILIDADE 

CiMARAMUNI 
Gabriel S. 

E 	ÕES FILHO 
osa Araújo 

olo 
Josi e Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 005/2020. 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS, 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. 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. 

SIMOES FILHO, 28 de Fevereiro de 2020. 

2,14% 
iith• 

'4, • 	 (S'à 
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CEP.: 43.700-000 - Simões Filho/BA - EMAIL: carmovic@hotmail.com  
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Lauro de de Freitas, 28 de fevereiro 2 

Revendedor Autorizado 
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À 
Câmara Municipal 'de Sirheiés Filho 
PregãO Presencial n° 005/2020 
Objeto:FornecimentO de materiais de 6..efitório para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A empresa OFFICERMAQ COMERCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 

sOb n.° 10.398.142/0001-02, estabelecida na Praça João Thiago dos Santos, 297 — Centro — 

Lauro de Freitas/BA,CEP: 42.702-710. Te lefones71 3013-0003 / 3013-0004, ema il: 

Maglasercopiadoras@hotmail.com, atetidendo à convocação veiculada para o Processo 

Licitatório Pregão Presencial n° 005/2020, vem apresentar sua proposta de preços atendendo 

as especificaçõesabaixo: 

Declaramos que: 

Assumimos inteira responsabilidade põr quaisquer erros Ou omissões que venham a ser 
verificados ha sua preparação. 
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 docontrato. 
Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de ~resultado. 
Nossa proposta tem prazo de validade dè 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
sua apresentação. 
Os materiais são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal 

de SimõesFilho. 
Que á proposta apresentada coriterfipla todas as despesas necessárias para o 
fornecimento dos materiais objeto .de:sta licitação, inclusive as despesas com os 
profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, 
impostos, taxas, tributos, emolumento, contribuições sociais, fiscais, para-fiscais, seguros 
e demais despesas inerentes, devendo d 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. 

J-0 0stu  
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À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n2  005/2020 
Objeto: Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho 

11 

005  

 PROPOSTA DE PREÇOS 

LICITANTE: OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI 
ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO THIAGO DOS SANTOS, 297 — CENTRO — LAURO DE FREITAS - BA CEP: 42.702-710 
FONE: 71 3013-0003/0004 / 3321-2087 	 E-MAIL: maqlasercopiadoras@hotmail.com  
INSC. ESTADUAL: 078.582.201 	 CNPJ: 10.398.142/0001-02 
REPRESENTANTE LEGAL: GESYELLE LEUS DE SANTANA 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL. 	 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
REPRESENTANTE:VAGNER LEUS DE SANTANA 	 FUNÇÃO: DIRETOR COMERCIAL 

RG: 8.699.970-25 	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/BA 	 CPF: 969.831.595-00 
FONE: 71 3013-0003/0004 / 3321-2087 	E-MAILCORPORATIVO:maqlasercopiadoras@hotmail.com  

DADOS BANCÁRIOS: 	
.. 

BANCO: ITAÚ 	 AGENCIA: 1599 	 CONTA CORRENTE: 25.769-6 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant. Valor unit Valor total 

1 
Arquivo 	morto 	multionda, 	composto 	de 	plástico. 	Dimensões 
aproximadas: 50x245x135 mm. O produto deverá possuir espaço 
apropriado para identificação. 

UND MOPLAST 350 R$ 5,07 R$ 1.774,05 	- 

2 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor azul, corpo em rnater'al 
plástico resistente cristal transparente, tampa removível e com haste 
para fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, comprimento 
aproximado de 140 mm, com a marca do fabricante gravada no corpo. 
Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da conformidade 
que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) AÉAT e 
Portaria(s) 	vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. 

CX 50un COMPACTOR 30 R$ 50,25 

--- 

R$ 1.507,51 

3 

Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 	cor vermelha, 	copo 	em 
material plástico resistente cristal transparente, tampa removível e 
com haste para fixação ao bolso. Com  escrita macia e unifi)rme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a marca do fabticante 
gravada no corpo. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com 
ponta metálica, esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atencer a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O produto deverá 
ser acondicionado em .caixas com 50 unidades cada 

CX 50un 

,..4_, 

COMPACTOR 

( 

10 R$ 50,12 R$ 501,23 

-‘-. 

4 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor preta, corpo em mu'terial 
plástico resistente cristal transparente, tampa removível e com haste 
para fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, comp, ,mento 
aproximado de 140 mm, com a marca do fabricante gravada no corpo. 
Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da contor:dade 
que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) 	vigente(s) 	do 	INMETRO. 	O 	produto 	dever 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades cada. 

LIC1 -C'..,  

CX 50un 

er i 
rP 

COMPACTOR 

)eira 

10 R$ 50,25 R$ 502,50 

5 

Clips,. 
caix. 
, 

pro. J1 

ara papel, em aço niquelado, número 2/0 (dois). Emb„Iagem: 
om 

	

	igg unidades que deverá ter as seguintes inier, r.ações 
- diretamente sobre a embalagem eir: que o 

,-tia...çonkbp,cifaiio: nome/CNPJ do fabricante, marca do 

CX 
100un FERPIAS 250 R$ 2,53 R$ 632,45 	- 
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405 
produto, quantidade, composição, normas vigentes e regist'rbS nos 
órgãos competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20. 	. 

6 

Clips para papel, em aço niquelado, número 4/0 (quatro). Embalagem: 
caixa com 50 unidades que deverá ter as seguintes informações 
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, quantidade, composição, normas vigentes e registros nos 
órgãos competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20. 

CX 
100un 

FERPLAS 250 R$ 2,53 R$ 632,45 	... 

7 

Cola bastão, em tubo plástico, não tóxica, base giratória, formato 
cilíndrico, peso líquido entre 8 e 9 g, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visível, 
legível, 	indelével 	e 	permanente. 	O 	produto 	deverá 	atender 	a(s) 
norma(s) ABNT ePortaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

UND LEO E LEO 100 R$ 2,43 R$ 242,97 

8 

Corretivo líquido, com 18 ml, atóxico, com formulação à base de água. 
As seguintes 	informações deverão 	ser impressas 	pelo fabricante, 
diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabr 'cação, 
número do lote, composição, peso, telefone de contato e modo de 
usar. As informações constantes do selo deverão estar conforme a 
Portaria 	Inmetro 	Na 	333/2012: 	Segurança, 	Compulsório, 	im..gistro 
002987/2014, INNAC0061, INMETRO. 

UND GRIMONTE 60 R$ 2,98 R$ 179,09 

9 

Elástico amarelo, circular, em látex ou borracha natural, resistente e 
flexível acondicionado em embalagem com 100 gramas. As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente 
sobre a embalagem: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
quantidade, composição e prazo ou data de validade. 

PCT 
120 n u 

MERCUR 5 R$ 5,58 R$ 27,89 

10 

Envelope de papel Off-set branco, com gramatura de 75 g/m2  e 
dimensões de 20 x 28 cm. Os envelopes deverão ser acondicionados 
em caixas com 100 unidades cada. O produto deverá atender a (s) 
normas (s) ABNT e resolução (ões) vigente(s) CONAMA/IBAMA. 

CX 
100un 

ROMITEC 30 R$ 29,73 R$ 891,89 

11 

Envelope tamanho A4 de papel branco, com gramatura de 90 g/m2  e 
dimensões 	de 	229 	x 	324 	mm. 	Os 	envelopes 	deverão 	ser 
acondicionados em caixas com 100 unidades cada. O produto deverá 
atender 	a 	(s) 	normas 	(s) 	ABNT 	e 	resolução 	(ões) 	vigente 	(s) 
CONAMA/IBAMA. 

CX 
100un 

 
CELUCAT 30 R$ 47,93 R$ 1.437,89 

12 

Fita adesiva, transparente, fabricada em filme plástico, de dimensões: 
25mmx50, podendo variar +/- 5%. A embalagem deve ter as seguintes 
informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre 

produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, composição, 
prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o 
produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomz,nclo-se 
como referência, a data de validade informada. Atender a (s) 
,Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. 

UND 3M 100 R$ 4,02 R$ 402,22 

13 

Grampeador metálico feito completamente em aço com uma base de 
plástico com capacidade mínima para grampear 100 folhas de papel 
75 	g/m2, 	com 	1.0 	mm 	de 	espessura 	fosfatizada 	e 	de 	pintura 
eletrostática. A 	marca 	do 	produto deverá 	ser impressa 	sobre a 
mesmo. Deverá possuir base para fechamento do grampo com duas 
posições (grampo aberto ou fechado). 	Embalagem: acondi,lonada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão conter imprssos 
na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto e endereço. 

UND CIS 10 R$ 81,26 R$ 812,63 

14 

Grampeador, metálico, capacidade mínima para grampear 25 folhas 
de papel 75 g/m2, com comprimento mínimo de 20 cm, A marca do 
produto 	devera 	ser 	impresso 	sobre 	o 	mesmo. 	Deverá 	possuir 
estrutura metálica, 	base para fechamento do grampo com 	duas 
posições (grampo aberto e fechado) e capacidade de carga mínima 01 
(um) 	pente 	de 	100 	grampos 	26/6. 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão conter impresso na 
mesma os seguintes dados: 	nome/CNPJ do fabricante, 	rna;ca do 
produto e endereço. 

UND CIS 30 R$ 20,20 R$ 606,06 

15 

Grampo para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6. Embalagem: 
caixa com 5000 unidades e as seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem el ri true o 
produto está 	acondicionado: 	nome/CNPJ do fabricante, 	mai.,:-a d 

produto, composição, quantidade e bem como sobre os risca:, que 
apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Atendo.. a (s) 
norma (s) ABNT (s) vigente (s). 

CX 
5000un 

n 

JOCARo 
OFFICE 

95 

. 

R$ 5,68 R$ 539,45 
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16 

Lápis grafite grafite n2 2, revestido em madeira, de comprimento 175 mm 
podendo variar em + ou - 5%, com ponta feita, gravado no seu corpo a 
marca do fabricante. O produto deverá ser acondicionado em caixa 
com 144 unidades cada. 

cx 
144un 

BIC 4 R$ 54,78 R$ 219,13 

17 
Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100 folhas; 
dimensões minimas 298 x 203 mm, numerado tipograficamente, papel 
de alta alvura com gramatura de 56g/m2. 

UND 
SÃO 

DOMINGOS 
51 R$ 13,92 R$ 710,07 

18 

Livro protocolo, encadernado com 100 folhas, dimensões aproximadas 
de 215 x 160 mm, podendo variar +/- 5%. As seguintes informações 
deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: Norne/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, 
quantidade de folhas e composição. 

lin D 
SÃO 

DOMINGOS 
15 R$ 13,50 R$$ 202,43 

19 

Pincel marca texto de cores variadas, tinta de máxima durabilidade, 
formato ergonômico e ponta chanfrada para marcar com linfr, i,,rossa 
ou sublinhar com linha fina. O produto deverá ser entregue em caixas 
com 12 unidades cada.. 

CX12un 
SÃO 

DOMINGOS 
20 .R$ 31,60 R$ 632,09 

20 

Papel alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura 	75 	g/m2. 	Embalagem: 	em 	material 	impermeável 
antiumidade, 	contendo 	01 	(uma) 	resma 	(quinhentas 	!olhas). 
Rotulagem contendo no mínimo, nome, gramatura e dimensões do 
produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ do fabricante. Atender a 
(s) resolução (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. O produto deverá ser 
acondicionado em caixa contendo 10 (dez) resmas. 

CX 10 
resmas 

 
CHAMEX 90 R$ 194,44 R$ 17.499,60 

21 

Papel vergê, dimensões 210 x 297 mm, formato A-4, gramatura 180 
g/rn2, cor branca. Embalagem: caixa com 50 folhas, com dados de 
identificação 	do 	produto 	e 	marca 	do 	fabricante. 	Atender 	a 	(s) 
resolução (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA 

CX 50 
folhas 

USAPEL 10 R$ 21,11 R$ 211,12 

22 
Caixa de correspondência articulável injetada em poliestiren,; com 
duas bandejas no tamanho ofício para proporcionar arquivdMento 
rápido. Medidasaproximadas: 355mm x 253mm. 

UND ACRIMET 5 R$ 53,96 R$ 269,82 

23 

Pasta classificadora, em plástico resistente, incolor, com prendedor 
macho 	e 	fêmea 	de 	plástico. 	Tamanho 	e 	Profundidade: 	A4 
(250x332mm), podendo variar em ate + 5%. As seguintes informações 
deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e cOolgo de 
barras. 	 . 

UND OCP 350 R$ 1,88 R$ 659,30 

24 

Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno tamanho ofício ern cores 
variadas. O produto deverá possuir abas para fixar os documentos no 
interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em 
plástico. Dimensões aproximadas: 335 X 30 X 235mm e esp-ssura 
aproximada: 0.75 mm. 

UND OCP 250 R$ 3,00 R$ 750,75 

25 

Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho ofício, resistente e com 
acabamento sem falhas ou defeitos. Revestimento externo cb ii PP e 
interno com papel branco, visor plástico, etiqueta face únic.í, olhai 
niquelado e ferragem de alta precisão. Dimensões: Altura: 34 :km / 
Largura: 28,5cm / Profundidade: 8cm. 

UND CHIES 150 R$ 14,92 R$ 2.238,60 

26 
Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, com hastes de metal e 
6 posições para visor e etiqueta. Dimensões aproximadas: 351 x 240 
fmm. 

UND OCP 280 R$ 4,85 R$ 1.358,09 

27 

Perfurador de papel, com capacidade para perfurar no míni,.io 25 
folhas de papel 75 g/m2. Estrutura metálica com pintura elevo:dá tica, 
com a marca do produto impresso sobre o mesmo, capacidade para 
fazer dois furos por folha de no mínimo 5 mm, com base , ' ,3stica 
removível. Embalagem: acondicionada individualmente em cal,  d e na 
embalagem 	deverão 	conter 	os 	seguintes 	dados 	imí,,,,,sos: 

.Nome/CNPJ do fabricante e marca do produto. 

UNI) CIS 20 RS 38,49 R$ 769,86 

28 

Perfurador de papel, metálico, com capacidade para fazer dois furos 
em, no mínimo, 100 folhas de papel 75g/m2. Feito em chapa aia aço;  
pintura 	eletrostática, 	nas 	cores 	compatíveis 	com 	mobiliário 	de 
escritório, pinos perfuradores com oxidação preta, apoio da 'pose em 
polietileno. 	Embalagem com dados de identificação do pi:Gduto e 
marca do fabricante. 

UND OS 5 R$ 157,68 R$ 788,38 

29 

Suporte para fita adesiva, em material resistente, com roldana i. 
lamina de corte. Capacidade para rolos de fitas medindo: 12X33, 
12x50, 12x65 19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e 
permitindo acoplamento de fitas com diâmetros dei' e 3. 

UND OS 20 R$ 31,51 R$ 630,27 

30 
Prancheta em acrílico, para papel formato ofício, com prendedoi 
metálico e dimensões 24 x 34 cm, podendo variar em ate +/- 55„ na 
cor fume. 	 . 

UND DELLO illik 8,77 
i t 	‘ 	c^rttOz. 
d R$ 563,20 
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31 
podendo variar + /- 5%, cabo em 	plástico de alta 	resistêiicia. A 
embalagem deverá estar com dados de identificação do pm.;eito e 
marca do fabricante. 

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 cm de compi ;mento  

UND MAPED 15 R$ 10,22 R$ 153,29 

32 

1,rita paia carimbo, com base de água, na cor preta. Embalai. 	i ,-..om 
40 ml. As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas 
pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 	produto: 	Nome/CP.Pi 	do 
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, comi ;sição, 
prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentarn a saúde 
e segurança dos consumidores. 

UND RADEX 5 R$ 8,65 R$ 43,23 

33 
Lixeira 	de 	aço 	telado 	aramada 	para 	escritório, 	feita 	de 	material 
resistente 	e 	maleável 	com 	capacidade aproximada 	de 	12 	i.ii,os e 
dimensões aproximadas de altura 28 cm e diâmetro de 26 cm. 

UND 
SPIRAL 
OFFICE 

80 R$ 56,60 R$ 4.528,17 

34 

Pasta classificadora, em plástico resistente, cor branca, transp,rente, 
com abas e elástico, de dimensões 245 x 335 x 18 mm, podendL, variar 
em + 10%. As seguintes informações deverão ser impressas ou ,.aladas 
pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 	produto: 	Nome/CNP.1 	cio 
fabricante, marca do produto, código de barra. Conter o solo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

UND ACP 250 R$ 3,76 R$ 939,58 

35 
Extrator de grampo, tipo espátula, em metal cromado com 15 c, i• 
(permitindo variação de +/- 10%). 

UND CIS 40 R$ 1,93 R$ 77,17 

36 

Régua em poliestireno, transparente, medindo 30 cm, com estai em 
milímetros e centímetros, sem deformidades ou rebarbas. Em b.,inem 
com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 
Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s). 

UND WALEU 40 R$ 1,32 R$ 52,78 

37 
Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada bloco deverá possuir 
100 notas feitas de papel (75g/m2 ) com adesivo acrílico 
reposicionável.] 

UNO POST-IT 80 R$ 8,46 R$ 677,04 

1R 

Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta , 	lápis, 
atóxica de dimensões: comprimento mínimo de 40 mm, ,,rgura 
mínima de 16 mm e espessura mínima 6,0 mm. Conter o ii.ilo de 
identificação da conformidade que deve ser aposto na embakiern e 
atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

CX4Oun MERCUR 3 R$ 48,43 R$ 145,29 

39 

Umidificador 	de 	dedos, 	sem 	cheiro, 	atóxico 	contendo 	12 	i,,. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 	ou 	colada 	pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNP.I do fabricante, 
marca do produto, endereço, quantidade, composição, peso, p azo de 
validade Na data da entrega, o prazo de validade indicado i,)ara o 
produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tonviiido-se 
como referência a data de fabricação informada. 

UND RADEX 5 R$ 4,64 R$ 23,21 

40 

Corretivo em fita de dimensões 4,2mm xl2m em formato anc ,  :i.nico, 
com corpo translúcido, cuja fita seja capaz de cobrir qualquer .roo de 
palavra ou linha inteira em apenas uma passada (sem deixar '-astros 
após fotocópia) e que permita o uso logo após autilizaçâo. 

UND 
MASTER 
PRINT 

25 R$ 11,68 R$ 291,88 

41 
Agenda telefônica, com índice, dimensões aproximadas de 150 	210 
mm, capa dura em PVC, no mínimo 160 paginas e divisão alfabetica. 

UND 
SÃO 

DOMINGOS 
3 R$ 46,93 R$ 140,79 

42 
Pasta L, tamanho A4, feita em plástico flexível transparente e ir -i.)!or, 
e que não grude ao papel. 

UND ACP 150 R$ 1,21 R$ 181,55 

43 

Cartucho para impressora HP 22 colorido, original do fabricar i.e do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. Emo,bgem: 
deverá conter etiqueta indicando a procedência do item, me. ,nte a 
informação do numero de Autorização de Fornecimento de M,t1torial - 
AFM, 	número 	da 	Nota 	Fiscal, 	Razão 	Social 	e 	CNN 	da 	eiiipresa 
fornecedora. 

UND HP 20 R$ 142,26 R$ 2.845,21 

44 

CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original do fabricai .te do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. Erni); ,agem: 
deverá conter etiqueta indicando a procedência do item, meia anta- a 
informação do numero de Autorização de Fornecimento de MaJerial - 
AÍM, 	numero 	da 	Nota 	Fiscal, 	Razão 	Social 	e 	CNN 	da 	t 	cresa 
fornecedora 

UND HP 30 R$ 121,30 R$ 3.639,10 

45 

Cartucho para impressora HP 122 colorido, original do fabric•.iite do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. Emb,,,:lgem: 
deverá conter etiqueta indicando a procedência do item, ineoInte a 
informação do numero de Autorização de Fornecimento de Mai.crial - 
AFM, 	número 	da 	Nota 	Fiscal, 	Razão 	Social 	e 	CNPq 	da 	cii , oresa 
fornecedora. 

UND HP 30 R$ 86,72 R$ 2.601,69 

4 46 
CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do fabrici..te, do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. Emb., agem: 

deverá conter etiqueta indicando a procedência do item, mei- .rite a 
UND 
t, 	r• 3  HP R$ 74,28 

. 
R$ 2.228,50 

<cs 
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informação do numero de Autorização de Fornecimento de M;..nrial -  
AFM, 	número 	da 	Nota 	Fiscal, 	Razão 	Social 	e 	CNPJ 	da 	e,iipresa 
fornecedora 

1" 
,t.., 

fi.-:.. 
V 

47 

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, original do fabricante do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. Emb.,:„Igem: 
deverá conter etiqueta indicando a procedência doitem, mediante a 
informação do numero de Autorização de Fornecimento de W.'...rial - 
AFM, 	número 	da 	Nota 	Fiscal, 	Razão 	Social 	e 	CNPJ 	da 	e,:ipresa 
fornecedora 

UND 

, 

HP 20 R$ 60,06 R$ 1.201,20 

A S 

Cartucho para impressora HP 664 colorido, original do fabrireite dó 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. Embaiagem: 
deverá conter etiqueta indicando a procedência doi tem, medi:mte a 
informação do numero de Autorização de Fornecimento de Me -?rial - 
AFM, 	número 	da 	Nota 	Fiscal, 	Razão Social 	e 	CNPJ 	da 	emuresa 
fornecedora. 

UNO HP 20 R$ 63,70 R$ 1.274,00 

49 Refil de tinta preta original EPSON 70m1. Referência T664 UND EPSON 20 R$ 68,40 R$ 1.368,10 

50 
Refil de tintas coloridas (dano, magenta ou amarelo) originais EPSON 
70m1 

UND EPSON 20 R$ 68,40 R$ 1.368,10 

51 

CD-R virgem 	embalado individualmente em 	envelope apropriado. 
Devendo ser acomodado em caixas contendo 50 unidades cada. 
Características: 	Capacidade 	para 	armazenamento de 	700 	,10 	de 
dados, ou 80 minutos de audio, velocidade de gravação de ',. a 52x, 
tendo em uma das faces a identificação técnica da midia (tipo / 
capacidade para dados e audio / velocidade de gravação e espaço para 
escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada). As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na 
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, número Li .) lote, 
composição, peso, endereço, telefone de contato, modo de , ,r-,ar e 
precauções no uso do produto. 	 . 

CX 50 un MAXPRINT 5 R$ 66,13 R$ 330,65 

52 

DVD-R virgem embalado individualmente em envelope apropriado. 
Devendo ser acomodado em caixas contendo 50 unidade -. cada. 
Características: Capacidade para armazenamento de 4,7 GB de dados, 
ou 120 minutos de vídeo, velocidade dé gravação de 1 a 8x, te -do em 
uma das faces a identificação técnica da mídia (tipo / capacidac... para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita do 
conteúdo gravado com caneta apropriada). As seguintes inforplações 
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalát,-. In em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNP! do fabricant,, site, 
nome do produto, data de fabricação, numero do lote, corar. i -;ão, 
peso, endereço, telefone de contato, modo de usar e precauees no 
uso do produto 

cx 50un MULTLASER 6 R$ 84,60 R$ 507,62 

53 

Mouse óptico USB de 03 botões, com scroll, compatível coi 	PC e 
notébook, ergonômico e tamanho normal, compatível com Win,ovvs e 
Linux, tecnologia de sensor óptico sem esfera, conector tip. PS/2 
aderente ao padrão de cores PC98, resolução mínima 800 (k•,i, 03 
botões, roda de roiagem (scroll) com rolagem da tela mantiiii e/ou 
automática, 	selecionável 	por 	click 	na 	roda 	de 	rc.:,.gem, 
compatibilidade com Windows para todas as versões a piiiiir do 
Windows 98, compatibilidade com Linux, desenho simétrico p;;, uso 
por destros e canhotos, garantia do fabricante mínima de 0'1 ano. 
Embalagem 	com 	dados 	de 	identificação 	do 	produto, 	rhái.:.; 	do 
fabricante e instruções de operação e instalação em portuguksi_, 

UND MULTLASER 30 R$ 15,90 R$ 476,93 

54 
Pen drive USO 2.0 com capacidade para 16 GB, compatível cofá 
Windows e Linux. Garantia do fabricante mínima de 2 anos... 

UND MULTLASER 15 R$ 41,50 R$ 622,44 

55 

Teclado 	multimidia 	para 	microcomputador 	PC, 	107 	tecla's 	:ayout 
padrão ABNT-2 estendido, conector USO. - Layout ABNT-2 és!;éndido 
com 	teclas 	para 	Windóws.- 	Conector 	USO. 	- 	Construir; ., 	em 
termoplástico de cor preta - Mínimo de 107 teclas em angui,,, reto, 
com gravação permanente (a laser ou transferência a queny• ,  das 
letras e símbolos; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho ddp.10; - 
Bloco numérico separado das demais; - As teclas Power Off , 	àleep 
devem estar em bloco separado do bloco que contem as tecla:, :nsert 
e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno táctil; 
- Curso de acionamento mínimo de 3,5 milímetros; - DiStanci. 	,mtre 
teclas 	de 	no 	Mínimo 	5 	milímetros 	(no 	topo); 	- 	Regulag;,,m 	de 
inclinação: 	- 	Indicativo 	luminoso 	no 	teclado 	do 	stiati. 	das 
funcionalidades "Num Lock" e "Caps Lock" - Garantia de 1 ,iiiie. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fab! ...,Inte, 
diretamente na embalagem em que o produto esta acondick.nado: 

UND MULTLASER 

.. 

30 R$ 34,55 

A 

R$ 1.036,58 

çtder Ce.ies I 
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nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fa6ris .ição e 
validade, número do lote, composição, peso, endereço, telefne de 
contato, modo de usar e precauções no uso do produto. Ateryd, .r a (s) 

 

norma (s) ABNT vigente (s) 	 —, 

tr.. 	" 
,i 

4.4 ll — J. 
‘41,...... 

56 

Toner CB435A laser para impressora HP, original do fabriCante do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. As .Seuintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 
sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: si.:o de 
segurança de acordo com o Programa Antipirataria da HP, noa) 	'CNPJ 
do fabricante, marca do produto, garantia, data/prazo de vaiidade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e 
segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nós órgãos 
competentes. 

UND HP 5 R$ 228,98 R$ 1.144,92 

57 

Toner 	HP 	436A 	para 	impressora 	HP, 	original 	do 	fabricianre 	do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. As s'ef:iiintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	dirêtarnente 
sobre a., embalagem em que o produto .esta acondicionado'. s..ilo de 
segurança de acordo com o Programa Antipirataria da HP, notirri.,/CNP.1 
do fabricante, marca do produto, garantia, data/prazo de .-v:Àiidade 
e/ou 	lote, 	bem 	corno 	sobre 	os riscos que 	apresentam 	a 	s., .Je 	e 
segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos s'irgãos 
competentes 

UNO HP 5 R$ 228,98 R$ 1.144,92 

58 

Toner HP CB 485A para impressora HP, original do fabrica-te do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. As se2:iintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 
sobre a embalagem em que o produto está acondicionada:. selo de 
segurança de acordo com o Programa Antipirataria da HP, narn..,IC.NPJ 
do fabricante, marca do produto, garantia, data/prazo de v.iiidade 
e/ou 	lote, 	bem 	como sobre os riscos que apresentam 	a 	s.,.....ide e 
segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos i':rgãos 
competentes. 	 .. 

UNO HP 5 R$ 249,34 R$ 1.246,70 

59 

Toner LASER HP 2612A para impressora HP, original do fabriniiite do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. As seÊuintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 
sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: :.,,,lo de 
segurança de acordo com o Programa Antipirataria da HP, nom.:/C.NP.1 
do fabricante, marca do produto, garantia, data/prazo de v:,l:dade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a s. ide e 
segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos Órgãos 
competentes. 

, 

UND HP s R$ 222,92 R$ 1.114,62 

' YOTAL , ...R. 	6â.,gÉt;11:,,P,. . 	, 	„ 	... 

Valor total estimado: R$ 69.598,21 (Sess2nta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Oito 
Reias e Vinte Um Centavos). $ 	I, 	, 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 	 '','• o 
Condições de pagamento: Conforme formecimento. 	\..5 	

41,1 Â 	g,  

,\s 	
RPerDeiAraC 

'k.\ • \'''' 'k• 	

SoapSanto..
MtO Prazo de Entrega: Conforme Edital. 	 ,,,,1:. \c, 

Notal:Osmateriaisserãoentregues,parceiadan
•
neree,naCâmaraMunicipaldeSimõesFilho 

noprazomáximo de48horas,apossolicitac;:io daAdministração. 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, 

diretamente nas embalagens em que c. produto estiverem acondicionados ou onde 

couber: nome ou CNPJ do fabricante, m.r-ca do produto, endereço, peso, composição, 

data de fabricação ou lote, data de valid 	Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos 

competentes variando em cada caso. 

Nota 3: Os produtos entregues deveião ser de primeira qualidade, sendo que, 

observando-se irregularidades na qua:idade ou no desempenho do(s) produto(s) 

recebido(s), após a sua utilização, ou a t:Halquer tempo e dentro do prazo de validade, 

Rua Luiz Regis Pacheco n2  237,Bairro: Uruguarel :(71) 3013-0003/0004/ Fax 3321-2087Emaii-
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SIMOES FILHO, 28 de Fevereiro de 2020. 

A  

PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 005/2020 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de escritório, para 
a Câmara Municipal de Simões Filho. 

A empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob n.° 13.523.879/0001-06, 
estabelecida na RUA MANSO CABRAL n° 73, bairro CENTRO, CEP 43700-000, cidade de 
SIMOES FILHO, telefone (71)986047100, email carmovic@hotmail.com, atendendo à 
convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 005/2020, 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 avalt, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridat,le competente. 
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LEONARDO CARMO DOS SANTOS,.: 
CNPJ: 13.523.879/0001-06 

CPF: 010.773.805-85 
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À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data de Abertura: 28 de Fevereiro de 2020 
Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial no 005/2020 

Fornecimento de materiais para escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme descrição 
abaixo: 

ITN DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr Marca Qnt 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

1 

Arquivo morto multionda, composto de plástico. Dimensões 
aproximadas: 50x245x135 mm. O produto deverá possuir 
espaço apropriado para identificação. UND Polibras 350 4,00 1.400,00 

1.197,00 

399,00 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor azul, corpo em 
material 	plástico 	resistente 	cristal 	transparente, 	tampa 
removível e com haste para fixação ao bolso. Com  escrita 
macia e uniforme, comprimento aproximado de 140 mm, 
com a marca do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O 
produto 	deverá 	ser 	acondicionado 	em 	caixas 	com 	50 
unidades cada. 

CX 
50un BIC 30 39,90 

3 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor vermelha, corpo 
em material plástico resistente cristal transparente, tampa 
removível e com haste para fixação ao bolso. Com  escrita 
macia e uniforme, comprimento aproximado de 140 mm, 
com a marca do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O 
produto 	deverá 	ser 	acondicionado 	em 	caixas 	com 	50 
unidades cada 

CX 
50un BIC 10 

- 

39,90 

4 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor preta, corpo em 
material 	plástico 	resistente 	cristal 	transparente, 	tampa 
removível e com haste para fixação ao bolso. Com  escrita 
macia e uniforme, comprimento aproximado de 140 mm, 
com a marca do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O 
produto 	deverá 	ser 	acondicionado 	em 	caixas 	com 	50 
unidades cada. 

CX 
50un BIC 10 39,90 399,00 

575,00 5 

Clips para papel, em aço niquelado, 	número 2/0 (dois). 
Embalagem: caixa com 100 unidades que deverá ter as 
seguintes 	informações 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nonne/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
quantidade, composição, normas vigentes e registros nos 

CX 
100u 

n ACC 250 2,30 

Master Paper — CNPJ.: 13.523.879/0001-06 — I.E.:019.714.224 
Rua Manso Cabral, 73 — Centro. CONTATO(71)98604-7100 

CEP.: 43.700-000 — Simões Filho/BA 	IL: carmovic@hotmail.com  
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órgãos competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20.  

6 

Clips para papel, em aço niquelado, número 4/0 (quatro). 
Embalagem: caixa com 50 unidades que deverá ter as 
seguintes 	informações 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
quantidade, composição, normas vigentes e registros nos 
órgãos competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20. 

CX 
100u 

n ACC 250 

%) ri-
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525,00 

7 

Cola bastão, em tubo plástico, não tóxica, base giratória, 
formato cilíndrico, peso líquido entre 8 e 9 g, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. Conter o selo 
de identificação da conformidade que deve ser aposto na 
embalagem, 	de 	forma 	visível, 	legível, 	indelével 	e 
permanente. O produto deverá atender a(s) norma(s) ABNT 
e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. UND Mercur 100 1,90 190,00 
Corretivo líquido, com 18 ml, atóxico, com formulação à base 
de água. As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo fabricante, 	diretamente 	na 	embalagem 	em 	que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, 
nome do produto, data de fabricação, número do lote, 
composição, peso, telefone de contato e modo de usar. As 
informações constantes do selo deverão estar conforme a 
Portaria 	Inmetro No 	333/2012: 	Segurança, 	Compulsório, 
Registro 002987/2014, INNAC0061, INMETRO. UND BIC 60 2,30 138,00 

24,25 g 

Elástico amarelo, circular, 	em 	látex ou 	borracha 	natural, 
resistente e flexível acondicionado em embalagem com 100 
gramas. As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	sobre 	a 	embalagem: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, 
composição e prazo ou data de validade. 

pci- 

120u 
n Mamuth 5 4,85 

10 

Envelope de papel Off-set branco, com gramatura de 75 
g/m2  e dimensões de 20 x 28 cm. Os envelopes deverão ser 
acondicionados 	em 	caixas 	com 	100 	unidades cada. 	O 
produto deverá atender a (s) normas (s) ABNT e resolução 
(ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 
100u 

n B.Artes 30 24,50 735,00 

11 

Envelope tamanho A4 de papel branco, com gramatura de 
90 g/m2  e dimensões de 229 x 324 mm. Os envelopes 
deverão ser acondicionados em caixas com 100 unidades 
cada. O produto deverá atender a (s) normas (s) ABNT e 
resolução (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 
100u 

n B.Artes 30 36,00 1.080,00 

12 

Fita adesiva, transparente, fabricada em filme plástico, de 
dimensões: 	25mmx50, 	podendo 	variar 	+/- 	5%. 	A 
embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou 
coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 	produto: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, composição, 
prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. 	Na data da entrega, o prazo de validade 
indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na 
sua metade, tomando-se como referência, a data de validade 
informada. 	Atender 	a 	(s) 	Portaria(s) 	vigente(s) 	do 
MDIC/MCT. UND 
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3,85 385,00 Adelbras 

13 

Grampeador metálico feito completamente em aço com uma 
base de plástico com capacidade mínima para grampear 100 
folhas de 	papel 	75 g/m2, com 	1,0 	mm de espessura 
fosfatizada e de pintura eletrostática. A marca do produto UND locar 10 72,00 720,00 
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Grampeador, metálico, capacidade mínima para grampear 25 
folhas de papel 75 g/m2, com comprimento mínimo de 20 
cm. A marca do produto devera ser impresso sobre o 
mesmo. 	Deverá 	possuir 	estrutura 	metálica, 	base 	para 
fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e 
fechado) e capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 
100 	grampos 	26/6. 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão conter 
impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto e endereço. UND Jocar 30 

O 

18,00 

O 

540,00 

, 

465,50 15 

Grampo 	para 	grampeador, 	galvanizado, 	tamanho 	26/6. 
Embalagem: 	caixa 	com 	5000 	unidades e as seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto está 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
composição, quantidade e bem como sobre os riscos que 
apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Atender 
a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). 

CX 
5000 
un Jocar 95 4,90 

16 

Lápis grafite no 2, revestido em madeira, de comprimento 
175 mm podendo variar em + ou - 5%, com ponta feita, 
gravado no seu corpo a marca do fabricante. O produto 
deverá ser acondicionado em caixa com 144 unidades cada. 

CX 
144u 

n Leo&Leo 4 52,00 208,00 

17  

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100 
folhas, dimensões mínimas 298 x 203 mm, 	numerado 
tipograficamente, papel de alta alvura com gramatura de 
56g/m2. UND SD 51 11,50 586,50 

18 

Livro protocolo, encadernado com 100 folhas, dimensões 
aproximadas de 215 x 160 mm, podendo variar +/- 5%. As 
seguintes informações deverão ser impressas ou coladas 
pelo fabricante diretamente sobre o produto: Nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca do produto, 	endereço, quantidade de 
folhas e composição. UND SD 15 9,90 148,50 

19 

Pincel 	marca texto de cores variadas, tinta de máxima 
durabilidade, formato ergonômico e ponta chanfrada para 
marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina. O 
produto deverá ser entregue em caixas com 12 unidades 
cada. 

CX 
12un Leo&Leo 20 29,90 598,00 

20 

Papel alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 
297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em material 
impermeável 	antiumidade, 	contendo 	01 	(uma) 	resma 
(quinhentas folhas). Rotulagem contendo no mínimo, nome, 
gramatura e dimensões do produto, quantidade de folhas, 
nome e CNPJ do fabricante. Atender a (s) resolução (ões) 
vigente 	(s) 	CONAMA/IBAMA. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixa contendo 10 (dez) resmas. 

CX 10 
resma 

s Copimax 

PS.' 
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31; 
pe 

18.990,00 

21 

Papel vergê, 	dimensões 210 x 297 	mm, formato A-4, 
gramatura 180 g/m2, cor branca. Embalagem: caixa com 50 
folhas, com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 	Atender 	a 	(s) 	resolução 	(ões) 	vigente 	(s) 

CX 50 
folhas Filipaper 10 21,90 219,00 

Master Paper — CNPJ.: 13.523.879/0001-06 — I.E.:019.714 224 
Rua Manso Cabral, 73 — Centro. CONTATO(71)98604-7100 

CEP.: 43.700-000 — Simões Filho/BA — EMAIL: carmovic@hotmail.com  
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Caixa de correspondência articulável injetada em poliestireno 
com duas bandejas no tamanho ofício para proporcionar 
arquivamento 	rápido. 	Medidas 	aproximadas: 	355mm 	x 
253mm. UND Deito 5 

et 
d . 
''...-A. 

44,br0 

1,90 
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'"'14,50 

665,00 23  

Pasta classificadora, 	em 	plástico 	resistente, 	incolor, 	com 
prendedor 	macho 	e 	fêmea 	de 	plástico. 	Tamanho 	e 
Profundidade: A4 (250x332mm), podendo variar em ate + 
5%. As seguintes informações deverão ser impressas ou 
coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 	produto: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e código de 
barras. UND Polibras 350 

24 

Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno tamanho ofício 
em cores variadas. O produto deverá possuir abas para fixar 
os 	documentos 	no 	interior 	da 	pasta 	e 	elástico 	para 
fechamento 	com 	terminação 	em 	plástico. 	Dimensões 
aproximadas: 335 X 30 X 235 mm e espessura aproximada: 
0.75 mm. UND Polibras 250 2,80 700,00 

2.265,00 
25  

Pasta 	AZ 	preta, 	lombada 	larga 	com 	tamanho 	ofício, 
resistente 	e 	com 	acabamento 	sem 	falhas 	ou 	defeitos. 
Revestimento externo com PP e interno com papel branco, 
visor plástico, etiqueta face única, olhai niquelado e ferragem 
de alta 	precisão. 	Dimensões: 	Altura: 	34,5cm / 	Largura: 
28,5cm / Profundidade: 8cm. UND Marcari 150 15,10 

26 

Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, com hastes 
de metal e 6 posições para visor e etiqueta. Dimensões 
aproximadas: 361 x 240 mm. UND Polibras 280 4,80 1.344,00 

720,00 27 

Perfurador de 	papel, com 	capacidade 	para 	perfurar no 
mínimo 25 folhas de papel 75 g/m2. Estrutura metálica com 
pintura eletrostática, com a marca do produto impresso 
sobre o mesmo, capacidade para fazer dois furos por folha 
de 	no 	mínimo 	5 	mm, 	com 	base 	plástica 	removível. 
Embalagem: acondicionada individualmente em caixa e na 
embalagem deverão conter os seguintes dados impressos: 
Norine/CNPJ do fabricante e marca do produto. UND Jocar 20 36,00 

28 

Perfurador de papel, metálico, com capacidade para fazer 
dois furos em, no mínimo, 100 folhas de papel 75g/m2. Feito 
em 	chapa 	de 	aço, 	pintura 	eletrostática, 	nas 	cores 
compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores 
com 	oxidação 	preta, 	apoio 	da 	base 	em 	polietileno. 
Embalagem com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante. UND Jocar 5 99,00 495,00 

398,00 29 

Suporte 	para 	fita 	adesiva, 	em 	material 	resistente, 	com 
roldana e lamina de corte. Capacidade para rolos de fitas 
medindo: 	12x33, 	12x50, 	12x65 
19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e permitindo 
acoplamento de fitas com diâmetros de 1" e 3". 

Eider 

UND 

Celesti 	d 
p 	. 	to 

oca 20 19,90 

30 

Prancheta 	em 	acrílico, 	para 	papel 	formato 	ofício, 	com 
prendedor metálico e dimensões 24 x 34 cm, podendo variar 
em ate +/- 5%, na cor fumê. UND Jocar 30 18,90 567,00 

31 

Tesoura modelo multiuso, 	em 	aço 	inox de 21 cm de 
comprimento podendo variar + /- 5%, cabo em plástico de 
alta resistência. A embalagem deverá estar com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. UND Polibras 15 9,90 148,50 

32 Tinta 	para carimbo, 	com 	base de água, 	na 	cor preta. UND Mercur 5 9,00 45,00 
Master Paper — CNPJ. : 13.523.879/0001-06 — I.E. :019.714 224 
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Embalagem com 40 ml. As seguintes informações deverão 
ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: 	Nome/CNPJ 	do fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, quantidade, composição, prazo de validade, bem 
como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança 
dos consumidores. 

.„. 

a 

\c,\? 

2q 

55,90 

LLC.0.52 

O 

cç1.1‘ 

4.472,00 

875,00 

33 

Lixeira 	de de aço telado aramada 	para 	escritório, 	feita 	de  
material resistente e maleável com capacidade aproximada 
de 12 litros e dimensões aproximadas de altura 28 cm e 
diâmetro de 26 cm. UND Injet 80 

34 

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 	resistente, 	cor 	branca, 
transparente, com abas e elástico, de dimensões 245 x 335 x 
18 	mm, 	podendo 	variar 	em 	+ 	10%. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	ou 	coladas 	pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: 	Nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, código de barra. Conter o selo 
de identificação da conformidade que deve ser aposto na 
embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) 
vigente(s) do INMETRO. UND Limpek 250 3,50 

35 
Extrator de grampo, tipo espátula, em metal cromado com 
15 cm (permitindo variação de +/- 10%). UND Polibras 40 1,90 76,00 

36 

Régua em poliestireno, transparente, medindo 30 cm, com 
escala em milímetros e centímetros, sem deformidades ou 
rebarbas. Embalagem com dados de identificação do produto 
e 	marca 	do 	fabricante. 	Atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 
vigente(s). UND Mercur 40 0,90 36,00 

37 

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada bloco 
deverá possuir 100 notas feitas de papel (75g/m2) com 
adesivo acrílico reposicionável. UND Mercur 80 7,50 600,00 

38 

Borracha 	bicolor 	(azul/vermelha), 	para 	apagar 	tinta 	de 
caneta e lápis, atóxica de dimensões: comprimento mínimo 
de 40 mm, largura mínima de 16 mm e espessura mínima 
6,0 mm. Conter o selo de identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) 
ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

CX 
40un SD 3 49,80 149,40 

39 

Umidificador de dedos, sem cheiro, atóxico contendo 12 g. 
As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas 
pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNP3 do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 	quantidade, 
composição, peso, prazo de validade Na data da entrega, o 
prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter 
sido 	ultrapassado 	na 	sua 	metade, 	tomando-se 	como 
referência a data de fabricação informada. UND 
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4,40 22,00 

40 

Corretivo em fita de dimensões 4,2mm xl2m em formato 
anatômico, com corpo translúcido, cuja fita seja capaz de 
cobrir qualquer tipo de palavra ou linha inteira em apenas 
uma passada (sem deixar rastros após fotocópia) e que 
permita o uso logo após a utilização. UND Mercur 25 11,10 277,50 

41 

Agenda telefônica, com índice, dimensões aproximadas de 
150 x 210 mm, capa dura em PVC, no mínimo 160 paginas e 
divisão alfabética. UND Bic 3 44,00 132,00 

42 
Pasta L, tamanho A4, feita em plástico flexível transparente e 
incolor, e que não grude ao papel. UND ' SD 150 0,90 135,00 

43 
Cartucho 	para 	impressora 	HP 	22 	colorido, 	original 	do 

UND Polibras 20 143,00 2.860,00 
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fabricante 	do 	equipamento, 	não 	recarregado 	e 	não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a informação do 
numero de Autorização de Fornecimento de Material - AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa 
fornecedora.  
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44 

CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original do fabricante 
do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência 
do item, mediante a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, 
Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND HP 30 

,-) 

122,50 

88,00 

77,00 

3.675,00 

2.640,00 

2.310,00 

45 

Cartucho 	para 	impressora 	HP 	122 	colorido, 	original 	do 
fabricante 	do 	equipamento, 	não 	recarregado 	e 	não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a informação do 
numero de Autorização de Fornecimento de Material - AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa 
fornecedora. UND HP 30 

46 

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do fabricante 
do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência 
do item, mediante a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, 
Razão Social e CNP] da empresa fornecedora UND HP 30 

47 

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, original do fabricante 
do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência 
do item, mediante a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, 
Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND HP 20 59,80 

64,50 

1.196,00 

1.290,00 48 

Cartucho 	para 	impressora 	HP 	664 	colorido, 	original 	do 
fabricante 	do 	equipamento, 	não 	recarregado 	e 	não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a informação do 
numero de Autorização de Fornecimento de Material - AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa 
fornecedora. UND HP 20 

49 Refil de tinta preta original EPSON 70m1. Referência T664 
UND HP 20 74,00 1.480,00 

50 
Refil de tintas coloridas (ciano, magenta ou amarelo) originais 
EPSON 70m1 UND Epson 20 74,00 1.480,00 

51 

CD-R 	virgem 	embalado 	individualmente 	em 	envelope 
apropriado. Devendo ser acomodado em caixas contendo 50 
unidades 	cada. 	Características: 	Capacidade 	para 
armazenamento de 700 MB de dados, ou 80 minutos de 
áudio, velocidade de gravação de 1 a 52x, tendo em uma das 
faces a identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta apropriada). As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente 	na 	embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	site, 	nome 	do 
produto, data de fabricação, número do lote, composição, 
peso, 	endereço, telefone 	de 	contato, 	modo 	de 	usar 	e 
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precauções no uso do produto. <- 
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52 

DVD-R 	virgem 	embalado 	individualmente 	em 	envelope 
apropriado. Devendo ser acomodado em caixas contendo 50 
unidades 	cada. 	Características: 	Capacidade 	para 
armazenamento de 4,7 GB de dados, ou 120 minutos de 
vídeo, velocidade de gravação de 1 a 8x, tendo em uma das 
faces a identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para  
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta apropriada). As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente 	na 	embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: 	nome/CNPJ 	do fabricante, 	site, 	nome 	do 
produto, data de fabricação, número do lote, composição, 
peso, 	endereço, 	telefone 	de contato, 	modo de 	usar e 
precauções no uso do produto 

CX 
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53  

Mouse óptico USB de 03 botões, com scroll, compatível com 
PC e notebook, ergonômico e tamanho normal, compatível 
com Windows e Linux, tecnologia de sensor óptico sem 
esfera, conector tipo PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, 
resolução mínima 800 dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) 
com rolagem da tela manual e/ou automática, selecionável 
por click na roda de rolagem, compatibilidade com Windows 
para 	todas 	as 	versões 	a 	partir 	do 	Windows 	98, 
compatibilidade com Linux, desenho simétrico para uso por 
destros e canhotos, garantia do fabricante mínima de 01 ano. 
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante 	e 	instruções 	de 	operação 	e 	instalação 	em 
português. UND Multilaser 30 14,90 447,00 

54  

Pen drive USB 2.0 com capacidade para 16 GB, compatível 
com Windows e Linux. Garantia do fabricante mínima de 2 
anos. UND Multilaser 15 34,80 522,00 

55 

Teclado multimídia para 	microcomputador PC, 	107 teclas 
layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout 
ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. 
- Construído em termoplástico de cor preta - Mínimo de 107 
teclas em angulo reto, com gravação permanente (a laser ou 
transferência 	a 	quente) 	das 	letras e 	símbolos; 	- Teclas 
Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico 
separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep devem 
estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert 
e Delete. 	- Acionamento 	por membrana capacitiva com 
retorno 	táctil; 	- 	Curso 	de 	acionamento 	mínimo 	de 	3,5 
milímetros; - Distancia entre teclas de no mínimo 5 milímetros 
(no topo); - Regulagem de inclinação; - Indicativo luminoso 
no teclado do status das funcionalidades "Num Lock" e "Caps 
Lock" - Garantia de 1 ano. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
site, nome do produto, data de fabricação e validade, número 
do lote, composição, peso, endereço, telefone de contato, 
modo de usar e precauções no uso do produto. Atender a (s) 
norma (s) ABNT vigente (s) UND 

eder Celestir 
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30 33,00 990,00 

56 
Toner 	CB435A 	laser 	para 	impressora 	HP, 	original 	do 
fabricante 	do 	equipamento, 	não 	recarregado 	e 	não UND Multilaser 5 209,00 1.045,00 
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remanufaturado. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem 
em que o produto esta acondicionado: selo de segurança de 
acordo com o Programa Antipirataria da HP, nome/CO3 do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	garantia, 	data/prazo 	de 
validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam rt 
a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e 
registros nos órgãos competentes. 
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57 

Toner HP 436A para impressora HP, original do fabricante do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: selo de segurança de acordo com o Programa 
Antipirataria da 	HP, 	nome/CNPJ do fabricante, 	marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem 
como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança 
dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes UND HP 5 211,00 1.055,00 

58 

Toner HP CB 485A para impressora HP, original do fabricante 
do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto está 
acondicionado: selo de segurança de acordo com o Programa 
Antipirataria da HP, 	nome/CNPJ do fabricante, 	marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem 
como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança 
dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. UND HP 5 207,00 1.035,00 

59 

Toner LASER HP 2612A para impressora HP, original do 
fabricante 	do 	equipamento, 	não 	recarregado 	e 	não 
remanufaturado. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem 
em que o produto está acondicionado: selo de segurança de 
acordo com o Programa Antipirataria da HP, nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	garantia, 	data/prazo 	de 
validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam 
a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e 
registros nos órgãos competentes. UND HP 5 211,00 1.055,00 
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diMARAMUMICIPA E SIMÕES FILHO 
Gabriel S. Barbosa Araújo 

Apoio 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 	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 (Cies) necessária (s). 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
CPF: 010.773.805-85 	FUNÇÃO/CARGO: DIRETOR 
TELEFONE:71 98604-7100 E-MAIL CORPORATIVO: ca rmovi c @ ho tma i 1 . 
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BANCO: BRADESCO 
AGÊNCIA: 1580 
CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 41545-6 
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LEONARDO CARMO DOS SANTOS Vsltbt 
CNP.): 13.523.879/0001,7.96 • 

CPF: 010.773.805-8W 
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MOUSE INFORMA TICA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 	 , 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N205/2020 	 tC, 

\ 
c.S"\ 	` 	,,,4, 

DATA DE ABERTURA 28/02/2020 AS 9:00hs 	 , „ow, .., • ;,',. 

ITEM ' 	 DESCRIMINAÇÃO MARCA UND QTD P.UNT P.TOT 

01 
Arquivo morto multionda, composto de plástico. Dimensões aproximadas: 50x245x135 mm. O produto deverá possuir 
espaço apropriado para identificação. Alaplast UND 

i 
350 2,80 980,00 

02 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor azul, corpo em material plástico resistente cristal transparente, tampa 
removível e com haste para fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, comprimento aproximado de 140 mm, com a 
marca do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera em 
tungstênio. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) 
ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O produto deverá ser acondicionado em caixas com 50 unidades cada. Bic CX - 

/ 
30 28,00 840,00 

03 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor vermelha, corpo em material plástico resistente cristal transparente, tampa 
removível e com haste para fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, comprimento aproximado de 140 mm, com a 
marca do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera em 
tungstênio. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) 
ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O produto deverá ser acondicionado em caixas com 50 unidades cada 

Bic CX 
/ 

10 28,00 280,00 

04 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor preta, corpo em material plástico resistente cristal transparente, tampa 
removível e com haste para fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, comprimento aproximado de 140 mm, com a 
marca do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera em 
tungstênio. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) 
ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O produto deverá ser acondicionado em caixas com 50 unidades cada. 

Bic CX 
/ 

10 28,00 280,00 

05 

Clips para papel, em aço niquelado, número 2/0 (dois). Embalagem: caixa com 100 unidades que deverá ter as seguintes 
informações impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20. Bacchi CX 

/ 
250 1,70 425,00 

06 

Clips para papel, em aço niquelado, número 4/0 (quatro). Embalagem: caixa com 50 unidades que deverá ter as 
seguintes informações impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20. Bacchi CX 

/ 

250 1,70 425,00 

AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP / 
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07 

Cola bastão, em tubo plástico, não tóxica, base giratória, formato cilíndrico, peso líquido entre 8 e 9 g, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na 
embalagem, de forma visível, legível, indelével e permanente. O produto deverá atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO Master UND , 

y 
100 0,80 80,00 

08 

Corretivo líquido, com 18 ml, atóxico, com formulação à base de água. As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome 
do produto, data de fabricação, número do lote, composição, peso, telefone de contato e modo de usar. As informações 
constantes do selo deverão estar conforme a Portaria Inmetro N° 333/2012: Segurança, Compulsório, Registro 
002987/2014, INNAC0061, INMETRO Delta UND 

k, 	/- 
60 1,10 66,00 

09 

Elástico amarelo, circular, em látex ou borracha natural, resistente e flexível acondicionado em embalagem com 100 
gramas. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem: nome/CNPJ 
do fabricante, marca do produto, quantidade, composição e prazo ou data de validade. C/120 UND. Mamuthe PCT 

V 

5 1,95 
• 

9,75 

10 

Envelope de papel Off-set branco, com gramatura de 75 g/m2  e dimensões de 20 x 28 cm. Os envelopes deverão ser 
acondicionados em caixas com 100 unidades cada. O produto deverá atender a (s) normas (s) ABNT e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA. V.Brasil CX 

..--

30 18,00 540,00 

11 

Envelope tamanho A4 de papel branco, com gramatura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 324 mm. Os envelopes deverão 
ser acondicionados em caixas com 100 unidades cada. O produto deverá atender a (s) normas (s) ABNT e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA. V.Brasil CX 

v 

30 21,60 648,00 

12 

Fita adesiva, transparente, fabricada em filme plástico, de dimensões: 25mmx50, podendo variar +/- 5%. A embalagem 
deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na 
data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-
se como referência, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. 

Adelbras UND 

V 

100 2,55 255,00 

13 

Grampeador metálico feito completamente em aço com uma base de plástico com capacidade mínima para grampear 100 
folhas de papel 75 g/m2, com 1,0 mm de espessura fosfatizada e de pintura eletrostática. A marca do produto deverá ser 
impressa sobre a mesmo. Deverá possuir base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou 
fechado). Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverão conter impressos na mesma os 
seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e endereço. Brw 

/  

UND 10 51,50 515,00 

14 

Grampeador, metálico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 g/m2, com comprimento mínimo de 20 
cm. A marca do produto devera ser impresso sobre o mesmo. Deverá possuir estrutura metálica, base pata fechamento 
do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado) e capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos 
26/6. Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverãoConter impresso na mesma os 
seguintes dados: nome/CNPI do fabricante, marca do produto e endereço. Brw _ UND 

/ 

30 13,80 414,00 
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15 

Grampo para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5000 unidades e as seguintes informações 
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: 
nome/CNP) do fabricante, marca do produto, composição, quantidade e bem como sobre os riscos que apresentam a Brw CX 95 3,00 285,00 

16 
Lápis grafite n2  2, revestido em madeira, de comprimento 175 mm podendo variar em + ou - 5%, com ponta feita, 
gravado no seu corpo a marca do fabricante. O produto deverá ser acondicionado em caixa com 144 unidades cada. Master CX 4 38,60 154,40 

17 
Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100 folhas, dimensões mínimas 298 x 203 mm, numerado 
tipograficamente, papel de alta alvura com gramatura de 56g/m2. Grafset UND 51 10,50 535,50 

18 

Livro protocolo, encadernado com 100 folhas, dimensões aproximadas de 215 x 160 mm, podendo variar +/- 5%. As 
seguintes informações deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: Nome/CNP) do 
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade de folhas e composição. Grafset UND 15 5,80 87,00 

19 
Pincel marca texto de cores variadas, tinta de máxima durabilidade, formato ergonômico e ponta chanfrada para marcar 
com linha grossa ou sublinhar com linha fina. O produto deverá ser entregue em caixas com 12 unidades cada. Brw CX 20 11,55 231,00 

20 

Papel alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em material 
impermeável antiumidade, contendo 01 (uma) resma (quinhentas folhas). Rotulagem contendo no mínimo, nome, 
gramatura e dimensões do produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ do fabricante. Atender a (s) resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 10 (dez) resmas Copirnax CX 90 184,00 16.560,00 

21 

Papel vergê, dimensões 210 x 297 mm, formato A-4, gramatura 180 g/m2, cor branca. Embalagem: caixa c/50 folhas, 
c/dados de identificação do produto e marca do fabricante. Atender a (s) resolução (ões) vigente CONAMA/IBAMA. Usapel CX 10 10,00 100,00 

22 
Caixa de correspondência articulável injetada em poliestireno com duas bandejas no tamanho ofício para proporcionar 
arquivamento rápido. Medidas aproximadas: 355mm x 253mm. Waleu UND 5 37,50 187,50 

23 

Pasta classificadora, em plástico resistente, incolor, com prendedor macho e fêmea de plástico. Tamanho e Profundidade: 
A4 (250x332mm), podendo variar em ate + 5%. As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNP) do fabricante, marca do produto e código de barras. Acp UND 350 1,35 472,50 

24 

Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno tamanho ofício em cores variadas. O produto deverá possuir abas para fixar 
os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico. Dimensões aproximadas: 
335 X 30 X 235 mm e espessura aproximada: 0.75 mm. 	 . Acp UND 250 2,20 550,00 

25 

Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho ofício, resistente e com acabamento sem falhas ou defeitos. Revestimento 
externo com PP e interno com papel branco, visor plástico, etiqueta face única, olhal niquelado e ferragem de alta 
precisão. Dimensões: Altura: 34,5cm / Largura: 28,5cm / Profundidade: 8cm. Frama UND 150 8,00 1.200,00 

26 
Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, com hastes de metal e 6 posições para visor e etiqueta. Dimensões 
aproximadas: 361 x 240 mm. Delo UND 280 3,00 840,00 

27 

Perfurador de papel, com capacidade para perfurar no mínimo 25 folhas de papel 75 g/m2. Estrutura metálica com 
pintura eletrostática, com a marca do produto impresso sobre o mesmo, capacidade para fazer dois furos por folha de no 
mínimo 5 mm, com base plástica removível. Embalagem: acondicionada individualmente em caixa e na embalagem 
deverão conter os seguintes dados impressos: Nome/CNPI do fabricante e marca do produto. _ Brw UND 20 26,00 520,00 
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28 

Perfurador de papel, metálico, com capacidade para fazer dois furos em, no mínimo, 100 folhas de papel 75g/m2. Feito 
em chapa de aço, pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores com 
oxidação preta, apoio da base em polietileno. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 

Cavia UND 5 150,00 750,00 

29 

Suporte para fita adesiva, em material resistente, com roldana e lamina de corte. Capacidade para rolos de fitas medindo: 
12x33, 12x50, 12x65 19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e permitindo acoplamento de fitas com diâmetros de 
1" e 3". Brw UND 20 17,20 344,00 

30 
Prancheta em acrílico, para papel formato ofício, com prendedor metálico e dimensões 24 x 34 cm, podendo variar em 
ate +/- 5%, na cor fumê. Waleu UND 30 13,10 393,00 

31 
Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 cm de comprimento podendo variar + /- 5%, cabo em plástico de alta 
resistência. A embalagem deverá estar com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Brw UND 15 3,45 51,75 

32 

Tinta para carimbo, com base de água, na cor preta. Embalagem com 40 ml. As seguintes informações deverão ser 
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereço, quantidade, composição, prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança 
dos consumidores. J.Stamp UND 5 2,10 10,50 

33 
Lixeira de aço telado aramada para escritório, feita de material resistente e maleável com capacidade aproximada de 12 
litros e dimensões aproximadas de altura 28 cm e diâmetro de 26 cm. Kaz UND 80 23,00 1.840,00 

34 

Pasta classificadora, em plástico resistente, cor branca, transparente, com abas e elástico, de dimensões 245 x 335 x 18 
mm, podendo variar em + 10%. As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, código de barra. Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

Acp UND 250 2,50 625,00 
35 Extrator de grampo, tipo espátula, em metal cromado com 15 cm (permitindo variação de +/- 10%). Brw UND 40 1,15 46,00 

36 

Régua em poliestireno, transparente, medindo 30 cm, com escala em milímetros e centímetros, sem deformidades ou 
rebarbas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Atender a(s) norma(s) ABNT 
vigente(s). Waleu UND 40 1,00 40,00 

37 
Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada bloco deverá possuir 100 notas feitas de papel (75g/m2) com adesivo 
acrílico reposicionável. Brw UND 80 2,50 200,00 

38 

Borracha bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lápis, atóxica de dimensões: comprimento mínimo de 40 
mm, largura mínima de 16 mm e espessura mínima 6,0 mm. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser 
aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. Mercur CX 3 14,50 43,50 

39 

Umidificador de dedos, sem cheiro, atóxico contendo 12 g. As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas 
pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, peso, prazo de validade Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência a data de fabricação informada. Brw UND 5 2,40 12,00 
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40 

Corretivo em fita de dimensões 4,2mm x12m em formato anatômico, com corpo translúcido, cuja fita seja capaz de cobrir 
qualquer tipo de palavra ou linha inteira em apenas uma passada (sem deixar rastros após fotocópia) e que permita o 
uso logo após a utilização. Brw UND 25 4,80 120,00 

41 
Agenda telefônica, com índice, dimensões aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura em PVC, no mínimo 160 paginas e 
divisão alfabética. Tilibra UND 3 28,00 84,00 

42 Pasta L, tamanho A4, feita em plástico flexível transparente e incolor, e que não grude ao papel. Dac UND 150 0,55 82,50 

43 

Cartucho para impressora HP 22 colorido, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência do item, mediante a informação do 
numero de Autorização de Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa 
fornecedora. HP UND 20 155,00 3.100,00 

44 

CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência do item, mediante a informação do numero de Autorização 
de Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora 

HP UND 30 96,00 2.880,00 

45 

Cartucho para impressora HP 122 colorido, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência do item, mediante a informação do 
numero de Autorização de Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, Razão Social e CNP] da empresa 
fornecedora. HP UND 30 68,00 2.040,00 

46 

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência do item, mediante a informação do numero de Autorização 
de Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, Razão Social e CNP] da empresa fornecedora HP UND 30 84,30 2.529,00 

47 

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência do item, mediante a informação do numero de Autorização 
de Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora 

HP UND 20 57,60 1.152,00 

48 

Cartucho para impressora HP 664 colorido, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência do item, mediante a informação do 
numero de Autorização de Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa 
fornecedora HP UND 20 58,00 1.160,00 

49 Refil de tinta preta original EPSON 70m1. Referência T664 Epson UND 20 72,00 1.440,00 
50 Refil de tintas coloridas (ciano, magenta ou amarelo) originais EPSON 70m1 Epson UND 20 72,00 1.440,00 

CÂMARA MUNIei E SIMÕES FILHO 
Gabriel S. ;a ?osa Araújo 

Apf io 

AME COMERCIAL DE MAT. DE E RITÓRIO LTDA-EPP 
AV. VALE DAS PEDRINHAS -431 NORDESTE CEP:41.905-615 

CNPJ:07.805.424/0001-72 INSC.:68.126.876 
TEL:(71)33461675 / 33478921 
amecomercia12@gmail.com. 

5 

o 
fr7 

o q1/4,sa e Pereira San L,
' 

UPPDRO DA COPEL _ 



MOUSE INFORMA TICA 
, 

51 

CD-R virgem embalado individualmente em envelope apropriado. Devendo ser acomodado em caixas contendo 50 
unidades cada. Características: Capacidade para armazenamento de 700 MB de dados, ou 80 minutos de áudio, 
velocidade de gravação de 1 a 52x, tendo em uma das faces a identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada). As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, número do lote, composição, peso, endereço, 
telefone de contato, modo de usar e precauções no uso do produto. Multlaser CX 5 62,72 313,60 

52 

DVD-R virgem embalado individualmente em envelope apropriado. Devendo ser acomodado em caixas contendo 50 
unidades cada. Características: Capacidade para armazenamento de 4,7 GB de dados, ou 120 minutos de vídeo, 
velocidade de gravação de 1 a 8x, tendo em uma das faces a identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para dados 
e áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada). As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricação, número do lote, composição, peso, endereço, 
telefone de contato, modo de usar e precauções no uso do produto Elgin CX 6 75,00 450,00 

53 

Mouse óptico USB de 03 botões, com scroll, compatível com PC e notebook, ergonômico e tamanho normal, compatível 
com Windows e Linux, tecnologia de sensor óptico sem esfera, conector tipo PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, 
resolução mínima 800 dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) com rolagem da tela manual e/ou automática, 
selecionável por click na roda de rolagem, compatibilidade com Windows para todas as versões a partir do Windows 98, 
compatibilidade com Linux, desenho simétrico para uso por destros e canhotos, garantia do fabricante mínima de 01 ano. 
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e instruções de operação e instalação em 
português Multlaser UND 30 7,50 

, 

225,00 

54 
Pen drive USB 2.0 com capacidade para 16 GB, compatível com Windows e Linux. Garantia do fabricante mínima de 2 
anos. Multlaser UND 15 25,50 382,50 

55 

Teclado multimídia para microcomputador PC, 107 teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT 
2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construído em termoplástico de cor preta - Mínimo de 107 teclas 
em angulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos; - Teclas Backspace e 
ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep devem estar em bloco 
separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno táctil; - 
Curso de acionamento mínimo de 3,5 milímetros; - Distancia entre teclas de no mínimo 5 milímetros (no topo); - 
Regulagem de inclinação; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades "Num Lock" e "Caps Lock" - 
Garantia de 1 ano. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricação e validade, número do 
lote, composição, peso, endereço, telefone de contato, modo de usar e precauções no uso do produto. Atender a (s) norma 
(s) ABNT vigente (s) 
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56 

-Toner CB435A laser para impressora HP, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: selo de segurança de acordo com o Programa Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes HP UND 5 200,00 1.000,00 
Toner HP 436A para impressora HP, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: selo de segurança de acordo com o Programa Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos 

57  consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes HP UND 5 200,00 1.000,00 
Toner HP CB 485A para impressora HP, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está 
acondicionado: selo de segurança de acordo com o Programa Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos 

58  consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. HP UND 5 200,00 1.000,00 
Toner LASER HP 2612A para impressora HP, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em 
que o produto está acondicionado: selo de segurança de acordo com o Programa Antipirataria da HP, nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a 

59 saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. HP UND 5 200,00 1.000,00 
CINQUENTA QUATRO MIL REAIS 54.000,00 
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MOUSE INFORMÁTICA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
ABERTURA DA PROPOSTA DIA 28/02/2020 - 09:00h 

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA 

A Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda. CNPJ: 07.805.424/0001-72, Com sede na 
AV. Vale das Pedrinhas, N°. 431 - NORDESTE, CEP: 41.905-615, atendendo á convocação 
veiculada para o processo Licitatório Pregão presencial supramencionado, vem apresentar 
sua proposta de preço detalhada na forma abaixo: 

Declaramos que: 
Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 
verificados na sua preparação. 
Que os preços propostos estão inclusos todos os custos relativos ao fornecimento dos 
produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução 
completa do contrato. 
Nos preços proposto não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado. 
Nossa proposta tem prazo de validade de 60(sessenta) dias corridos, a partir da data de 
sua apresentação. 
A proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento dos 
produtos objeto desta licitação, exceto aquelas expressamente estabelecidas no 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 para fiscais, 
seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente, as especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão dé preços por recolhimento 
determinados pela autoridade competente. 
Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis por todo o período de execução do contrato, 
até o prazo máximo de 12 meses a contar da data de apresentação da proposta de preços, 
que será a mesma data de abertura da licitação. 
O Nosso preço global foi elaborado de acordo com os valores indicados na planilha anexa, 
que faz parte integrante da presente carta proposta, como se nela estivesse transcritos, 
totalizando o valor de conforme proposta em anexo. 
Os materiais são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal 
de Simões Filho. 

Elder CleStl o de Paula 

DE SIMUSFUO 	Bernadin 	orais Barbosa 
rbosa Araújo 	 39392.525-91 

to 	 2.238.724-23 

AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA 
AV. Vale das Pedrinhas, N°. 431- NORDESTE, CEP: 41.905-615 

CNPJ: 07.805.424/0001-72 INSC. 068.126.876 
TEL. 3347-8921  / 3248-7835 
amecomercia12@g1flail.com  

cMonwa 
Gabrie 

4ii s -W1 
ciasine Pereira Santo, 

LEMBRO DA COPEL 
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7.392.525-91 
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CMORMA 
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PNI.DES1lAbEgllà10  
tosa Araújo 
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MOUSE INFORMÁTICA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N2 005/2020 
ABERTURA DA PROPOSTA DIA 28/02/2020 - 09:00h 

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA 

A Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda., CNPJ: 07.805.424/0001-72, declara sob 
as pena da lei, que: 
Aceitamos todas as cláusulas e condições deste Edital. 
Que os preços propostos estão inclusos todos os custos relativos ao fornecimento dos 
produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução 
completa do contrato, inclusive a diferença da alíquota do ICMS, se houver; 
Que os produtos cotados atende todas as exigências do Edital relativas a especificações e 
característica, inclusive técnica, e serão novos e em perfeitas condições de uso. 

Que dispomos dos materiais a serem utilizados. Apresentamos e submetemos a V.Sa. 
Proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade 
por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na preparação, conforme 
segue: 
Que tomamos conhecimentos de todas as informações e condições, para o cumprimento 
das obrigações do objeto desta licitação. 
Que o prazo de validade da proposta, entrega e execução é conforme estabelecido no 
Edital. 
Somos Optante pelo Simples Nacional. 
Que Substituiremos de imediato, o item recusado pelo Órgão, por outro similar ou 
superior, sem nenhum ônus para o contratante: 
O Responsável p/assina o eventual contrato e o Sr. Bernadino Morais Barbosa, casado, 
brasileiro, comerciante, endereço comercial abaixo, C.I. 2.238.724-23. CPF: 397.392.525-
91. 
Garantia Conforme Edital. 
Condições de Pagamento: Conforme Edital. 
Banco Bradesco AG. 0232 — 1 C/C 107112-2 

Josa e Pereira Santo,:,  
MEMBRO DA COPEL 

AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA 
AV. Vale das Pedrinhas, N°. 431 - NORDESTE, CEP: 41.905-615 

CNPJ: 07.805.424/0001-72 INSC. 068.126.876 
TEL. 3347-8921  / 3248-7835 
amec0mereia12@gmail.com  
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LICITACAO@CAMARASIMOESFILHO.BA.GOV.BR  

PROPOSTA DE PREÇOS 

À Câmara Municipal de Simões Filho Pregão 

Presencial n° 005/2020 

NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

CNPJ: 21.515.863/0001-71 
NF 

CARTUCHOS 

O ( 

Salvador, BA 26 de Fevereiro de 2020. 
Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Diretoria Administrativa 

Setor de Licitações e Compras 

Pregão Presencial n° 005/2020 

Menor Preço Global 

Abertura- 28/02/2020 
9ra: 09h3Omim 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0131202°  

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

A NF Cartuchos Comercio e Serviço de Equipamentos de Informática LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob o n.° 21.515:86320001,J1 é inscrição -estadual, n.° 121.3-68.117, E-mail: 
nfcartucho2015(hotmail.com  Te! : 71-3345-5029:estabelecida na estabelecida na Avenida Manoel 
dias da Silva na 2342, lOja 02 Pituba- Salvador BA — CEP 41830-001, -atendendo à córivocação 

iculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 005/2020, vem apresentar sua proposta 
de preços atendendo as especificações abaixo: 

Declaramos que: 

I - Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer errós 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 

4  •
' IV - Nossa proposta tem prazo de validade de 61 sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 	CÂMARA MUNIC ittDE SIMÕES FILHO 	Josane Pereira Santu 

Gabriel 	sa Araújo 
Apoio 	

MEMBRO DA COPEL S,W.  

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição EstadiJal 121.368.117 

Elder C 
Prell(  Or .̀  

pauta Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  
' de  

julgamento a ter mais de um resultado. 



CIMO 
no de Paulo 	Gabne1 

poro 

LDESU‘MSfILHO  
sa Ar újo 

0\0 

 

NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

CARTUCHOS 

19 
CNPJ: 21.515.863/0001-71 

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. 

Atenciosamente 

I 
4 :taFN 

Jose, e, 'erma Santos 
MEMBRO DA COPEL 

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  



LIC ITACAO@C A MARASI MOESFIL HO.BA.GOV. BR 

REF: PROPOSTA COMERCIAL 

NF NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

CNPJ: 21.515.863/0001-71 CARTUCHOS 

Salvador, BA 26 de Fevereiro de 2020. 
Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Diretoria Administrativa 

Setor de Licitações e Compras 

Pregão Presencial n° 005/2020 

Menor Preço Global 

Abertura- 28/02/2020 
ora: 09h3Omim 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°°131202°  

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

ITEM QUANT DESCRIMINAÇÃ O pas MATERIAIS APR 
, - 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL MARCA 

350 Arquivo 	morto 	multionda, 	composto 	de 
plástico. 	Dimensões 	aproximadas: 

UND R$ 	3,40 R$ 	1.190,00 Alaplast 

50x245x135 mm. .0 produto deverá pOssuir 
espaço apropriado para identificação. 

02 030 Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor 
azul, corpo em material plástico resistente 
cristal transparente, tampa removível e com 
haste para fixação ao bolso. Com  escrita 
macia e uniforme, comprimento aproximado 

CX 

50  
und 

R$ 	35,00 R$ 	1.050,00 Bic 

de 140 mm, com a marca do fabricante MRA 	meg 'r,Elder Cele tino cie Paula 

gravada 	no 	corpo. 	Carga: 	tubo 	plástico 
aproximado 	de 	130,5 	mm, 	com 	ponta 
metálica, esfera em tungstênio. Conter o 
selo de identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e atender 

Gdi-lei .M0-tWit9,,,  
Apoio 

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

Josane Pereira Santos 	Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  
ME.;.1BRO DA COPEL. 



NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

CNPJ: 21.515.863/0001-71 
NF 

CARTUCHOS 

1.0 

a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) 
do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixas com 50 unidades 
cada. 

0. 
..) O 

03 010 Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor 
vermelha, 	corpo 	em 	material 	plástico 
resistente 	cristal 	transparente, 	tampa 
removível e com 	haste para fixação ao 
bolso. 	Com 	escrita 	macia 	e 	uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a 
marca 	do 	fabricante 	gravada 	no 	corpo. 
Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 
mm, 	com 	ponta 	metálica, 	esfera 	em 
tungstênio. Conter o selo de identificação da 
conformidade 	que 	deve 	ser 	aposto 	na 
embalagem e tender i(s) normiCáVA-Kfre: 
Portaria(s) 	vigen\te(s) 	Ndo 	INMETRO. 	O 
produto 	deverá 	s'e'i\ acrindicionidO 	em 
caixas com 50 unidades , 	t 	,, 

CX 

50 
und 

R$ 	35,00 R$ 1.050,00 Bic 

r 1 \‘.11  
,  

04 010 4 	.p. 	 ", \ , 	 li 

Caneta esferográfi
ít
ca, escrita fina, tinta cor 

preta, corpo em material plástico resistente 
cristal transparente, tampa removível e com 
haste para fixação ao bolso. Com  escrita 

,......." 	'........... 	 %. 	f 	...,.. 
macia e uniforme,-comprimento aproximado 
de 140 mm, com a marca do fabricante 
gravada

,,, 
 no-b.corpo,. 	Carga: 	tui)órRplástico 
, 	N ' aproximado 	de /i30,5 	r 'llini, 	com I !ponta 

I k,  metálica„:;:!sfera eln\,tungs.tênioCoriter o 

Ç,X l• 

! 

und I
L  

-R$-  

----: 

) 

i' ,̀....\  

Ceiest 

35,00 

, 
Í 

o cic  

1 

R$ 1.050,00 

• 

Bic 

[/\ 

,..,- 

\t, 
\\ 

-r '1•-ru 
— 

.„ 	j.s. 

Elder 

./ 
 

selo de identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e iatender, 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s),igente(s) 
do 	INMETRO. 	O 	produto 	deverá v dee 	ser , 
acondicionado em caixas com 50 unidades 
cada. 	,. 	 '\'; 

Nula 

05 

n 

250 Cli 

J 

-...., 
ps para papel, em aço niquelado, númeró- 

2/0 	(dois). 	Embalagem: 	caixa 	com 	100 
unidades 	que 	deverá 	ter 	as 	seguintes 
informações 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, quantidade, 
composição, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes. Material conforme 
Norma SAE 1010/20. 

CX 

100 
und 

R$ 

&Ate 
Gattid .VebbViNKO 

AMO 

ZIUOIFil% 

8 R$ 370,00 Ferplas 

\k.  

NP/CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

T I • Josane Pereira Santose (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  

MEMBRO DA COPEL 



NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD"' 

CNN: 21.515.863/0001-71 
••••• 

NF 
CARTUCHOS 

••o 

06 250 Clips para papel, em aço niquelado, número 
4/0 	(quatro). 	Embalagem: 	caixa 	com 	50 
unidades 	que 	deverá 	ter 	as 	seguintes 
informações 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, quantidade, 
composição, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes. Material conforme 
Norma SAE 1010/20. 

CX 

100 
und 

R$ 1,48 R$ 370,00 Ferplas 

07 

• 

100 Cola bastão, em tubo plástico, não 
base 	giratória, 	formato 	cilíndrico, 
líquido 	entre 	8 	e 	9 	g, 	com 	dados 
identificação 	do 	produto 	e 	marca 
fabricante. Conter o selo de identificação 

tóxica, 
peso 

de 
do 
da 

deverá 

1 

UND R$ 

—_—.... 

2,60 R$ 260,00 Bic 

conformidadeAtMêve ser rãWgto—rfã:. 
embalagem, 	de ) formà\v,  isível, 1,,leg-ivel, 
indelével e permanente. O produto, 

l 	N, 	r 	1 
atender a(s) norma(s) ',ABNT \e Portaria(s) 
vigente(s) do INMETRO. 

{ 

t., 
,-- 

------ 

Jri 

i 

----, 
08 060 s 

Corretivo líquido, com 18 ml\atóXico; 
formulação à bule :1e água. As seguintes 

N,, informações deverão ser impressas1 
fabricante, diret ifamenten na embalagem 
que 	o 	produto 	esta 	acondicionado: 
nome/CN_PJ—do fabricante,• site,—nome 

. 	r- 	. 	') (..- 	 'ir  --0 produto, data ae fabricaçao,,numero 

	

. 	._ 	 i L compoasiço 	 pesni  telef 	d2 con 

4o
r------)1 

y2ne 

com 

em: 

do lote,/ 
ato 

Portaria , 	, 

pelo  

UND 

'', 	( 	r 

R$ 	11 /4,1 

,, — 

Oder Ceies 

1,30 

:Geo  

R$ 

Gi 	a 

78,00 Glinorte 

\\ 
‘,_ 
I 
/ 

modo de usar. As informações constantes 
do selo deverão estar conforme a 

...7 Inmetro 	N° 	333/2012: 	Segurança, 
Compulsório, 	Registro 	002987/2014, 
INNAC0061,'INMETRO. 	I , 

09 005 Elástico 	amarelo, 	circular, 	em \látex 	ou 
borracha 	natural, 	resistente 	e 	 ''flexível 120  
acondicionado 	em 	embalagem 	com 	100 
gramas. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente 
sobre 	a 	embalagem: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do produto, quantidade, 
composição e prazo ou data de validade. 

/,PCT 

und
CiNARA 

R$ 

.. 
4r17 

Gatrie ' 

2,50 

. Bt4ut iAtílit 
(Nptio 

OZSMSW4 

R$ 12,50 Mamuth 

/O 030 Envelope 	de 	papel 	Off-set 	branco, 	com 
gramatura de 75 g/m2  e dimensões de 20 x 
28 	cm. 	Os 	envelopes 	deverão 	ser 

CX 

100  

R$ 26,00 R$ 780,00 Foroni 

uNF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

Josane Pereira Santos 	Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  
MEMBRO DA COPEL 
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CNPJ: 21.515.863/0001-71 

1405 

NF 
CARTUCHOS 

040 
a 
fr. 

acondicionados 	em 	caixas 	com 	100 
unidades cada. O produto deverá atender a 
(s) 	normas 	(s) ABNT 	e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA 

und 

11 030 Envelope tamanho A4 de papel branco, com 
gramatura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 
324 	mm. 	Os 	envelopes 	deverão 	ser 
acondicionados 	em 	caixas 	com 	100 
unidades cada. O produto deverá atender a 
(s) 	normas 	(s) ABNT e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 

100 
und 

R$ 	30,00 R$ 	900,00 Foroni 

12 100 Fita 	adesiva, 	transparente, 	fabricada 	em 
filme 	plástico, 	de 	dimensões: 	25mmx50, 
podendo variar +/- 5%. A embalagem deve 
ter as seguintes informações impressas ou 

UND R$ 	2,60 

..9 

R$ 	260,00 Fit-Pel 

coladas pelo fSbricarWdiretamesiite;;;;"2 oF 
produto: nome/Cr;jPJ do \fabricante, 	 arca 
do produto, compi'aão, pr?ezo de validade, 
normas vigentes je 	reg' i,stronos 1 órgãos 
competentes. Na data da entreg‘o prazo de 
validade 	indicado 	para 	o\produto, 	não 

	

t 	i deverá ter sido ultrapassado nsua metade, 

	

I 	, referência, "a\ ' tomando-se com o 	eferência, aN  date de  
validade informada. Atender  a (s) Portaria(s)- -....., 
vigente(s) do MDIC/MCT. 

Í 

I 

--/ 

- -----:;\"i 

Celeefin0 

} 

Oder 

/3 010 GrampeadoNmetálico -feito
'
completamente 

em açor" (comP  uri% ba4ede "plestrc'o' com 1 i 	Lç 	il capacidaderninim'à 	paral_nrampearz-4.-100 	 
folhas de papel 75 g/m2, com 1,0 mm de 
espessura 	fosfatizada, 	e 	de,„"Ápirittira, 
eletrostática. A marca do produto/deverá ser 
impressa sobre a mesmo. Deverá possuir 
base para fechamento do grampo com duas 
posições 	(grampo 	aberto 	ou\fechado). 
Embalagem: acondicionada individualmente 
em caixa, na embalagem deverão conter 
impressos na mesma os seguintes dados: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto 
e endereço. 

," -.-UND--"r"- N 

, 
! 
) 	CM1ARAtillN 

./ 

L...3 
5800 , 

1 

i• 	! SIMÓESRHO 
rbosa Araújo 

Apoio 

, 	580,00 Cis 

k 

.i.  r---) j_.2,.  

Sabriel S. 

14 	030 

14kfià) 

Grampeador, metálico, capacidade mínima 
para grampear 25 folhas de papel 75 g/m2, 
com comprimento mínimo de 20 cm. A 
marca do 	produto 	devera ser impresso 
sobre o mesmo. Deverá possuir estrutura 

UND R$ 	15,90 R$ 	477,00 Maped 

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

Josarie Pereira Santos 	Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  
MEMBRO DA COPEL. 



NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

CNPJ: 21.515.863/0001-71 

metálica, base base para fechamento do grampo 
com 	duas 	posições 	(grampo 	aberto 	e 
fechado) e capacidade de carga mínima 01 
(um) 	pente 	de 	100 	grampos 	26/6. 
Embalagem: acondicionada individualmente 
em caixa, na embalagem deverão conter 
impresso na mesma os seguintes dados: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto 
e endereço. 

4...) 	........,. eN 

15 095 Grampo 	para 	grampeador, 	galvanizado, 
tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5000 
unidades 	e 	as 	seguintes 	informações 
deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o 
produto está acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, marca-do-produto, com posiçãoç 
quantidade e b''como \àobre oa';:ii'coár-que ; 
apresentam 	a 	saúde 	e \seguraniça 	dos 

	

i ‘ 	\ consumidores. Atendera (s) norma (s) ABNT 
! 	, (s) vigente (s). 	1 	 , 	' 

CX 

5000 
und 

R$ 	3,65 R$ 346,75 Jocar 
Office 

I 

, 
;'' - 

f 
16 004 Lápis grafite n° 2,irevestido 

comprimento 175 
ou - 5%, com ponta 
corpo a marga-do 

em madeira, de 
imrnpodendO variar em + È 	\ feita, gravado no seu p 

‘ fabricante. 0\produto- 

CX 

144 
..) und 

— 

,...,•:----, 

1 	R$ \I 

p 
1,, 
-"Elder 

et -,K,  

60,00 

Cel • 
Preloatra 

R$ 

0 
' 	, ao Paula 

240,00 Faber 
Caste!! 

deverá ser acondicionado em caixa c'6m 144 - 
unidades cada. ____ 

	_.,.. 	___. 	,g. 	or" 
17 051 Livro ata, pajtadot;"semnialr jgaiml rca'pacluia, 4-- 	‘. 	..'  

	

cor prela1001oliias,.aimensões- mínimas 	 
298 x 203 mm, numerado tipograficamente, 
papel 	de 	alta alvura 	com 	gramatura 'de- 
56g/m2. 7 

f UND 
,.. 	,..........é._,S. 

, R$ 	( ( .,,V 
1 	, 	, 

\-.... 
\RS' 
,,,,,)) 

425,85 São 
Domingos 

1/\ 

18 015 - Livro 	protocolo, 	encadernado ' com 	100 
folhas, dimensões aproximadas da 215 x 160 
mm, podendo variar +/- 5°A. As 'seguintes, 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	ou 
coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: Nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, endereço, quantidade de folhas 
e composição. 

UND 
i- 

/ 	e CÂNAPAMUNIIIES1MÕESFI1O 

R$ 	1030 , 

GibrielS. - 	osa Araújo 
A (do 

R$ 154,50 são 
Domingos 

19 	020 

i 

AV , 

Pincel marca texto de cores variadas, tinta 
de 	máxima 	durabilidade, 	formato 
ergonômico e ponta chanfrada para marcar 
com linha grossa ou sublinhar com linha 
fina. O produto deverá ser entregue em 

CX 

12 
und 

R$ 	11,20 R$ 224,00 Master 
Printer 
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caixas com 12 unidades cada. 

20 

_ 

090  Papel 	alcalino, 	formato 	A-4, 	cor 	branca, 
dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 
g/m2. Embalagem: em material impermeável 
antiumidade, 	contendo 	01 	(uma) 	resma 
(quinhentas folhas). Rotulagem contendo no 
mínimo, nome, gramatura e dimensões do 
produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ 
do fabricante. Atender a (s) resolução (ões) 
vigente 	(s) 	CONAMA/IBAMA. 	O 	produto 
deverá 	ser 	acondicionado 	em 	caixa 
contendo 10 (dez) resmas. 

CX 
10 

resmas 

R$ 206,00 R$ 18.540,00 Chamex 

010 Papel vergê, dimensões 210 x 297 
formato 	A-4, 	gramatura 	180 	g/m2, 
branca. Embalagem: caixa com 50 folhas, - 

mm, 
cor 

-6--)  if --folhas-,  

CX 

50 

r  
# 

I 

R$ 12,40 R$ 124,00 Usapel 

IZ. 	-N 	r— 
com dados de idfntificação dO"produto 
marca do fabricante. 	a (s) resolução k, 
(ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 	1 

; 	N 	"t 

- 

r, 

1 i 

22 005 ,, 
Caixa 	de 	conWponclência

•,,, 
\articulável 

injetada em polieáireno cãn‘duaiNlandejas , 	 , 
no 	tamanho 	oficio 	para \proporcionar 
arquivamento rápido. Medidas aProximladas: 
355mm x 253m) 	,•-..,,,1 , 1 

,UND  L  

+,. : , 

of 	t. 

r- -R$ '''' 

__
_ 

32,00 R$ 160,00 Cristal 
Dello 

23 

.. 

350 Pasta classificadora, em plástico resistente, 
incolor, com prendedor_macho exfé'mea , 	. 	frk 	r--) 	. aplastico. 	T manha 

'Is.  (250x332mm),„ podendo variar em ate 
.--:--, 	d4...- 	À. 	%.-,..., 	...L....u. 	',...,._  

_Li:rofundidade: 

. 

,de 
Mi 

s + 59)o.   1 
ser 

do 
de 

UND 

.,,t--,---- 	'''' 
f 

,... 	... 

R$ 

.--J 
`-"----)J 

J,,, 

Celest 
• 

-r" "r" 

1,35 

1 ij) 
-... 

Le • 	ala  
... oiro 

R$ 472,50 Cristal 
Acp 

tf\ 

As 	seguintes 	informações 	deverão 
impressas 	ou 	coladas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre o produto: nomel-ENPJ 

ófabricante, marca do produto e4 digo 
barras. 

( 

\\ 	Elder 
`i 

24 250 Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno 
tamanho 	ofício 	em 	cores 	varii-das.---,0`' 
produto deverá possuir abas para fixar os O 
documentos no interior da pasta e elástico 
para 	fechamento 	com 	terminação 	em 
plástico. Dimensões aproximadas: 335 X 30 
X 235 mm e espessura aproximada: 0.75 
mm. 

7UND 

CÂMARA 
Gabriel 

R$ 	1,85 

MIJNIC ' ' 	DE 1MÕESFLHO 
S. ; 	osa Araújo 

Atoio 

R$ 462,50 Cristal 
Acp 

25 150 Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho 
ofício, resistente e com acabamento sem 
falhas ou defeitos. 	Revestimento externo  

UND R$ 9,45 R$ 1.417,50 Chis 

F CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
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0400 

com PP e interno com papel branco, visor  
plástico, etiqueta face única, olhai niquelado 
e ferragem de alta precisão. Dimensões: 
Altura: 	34,5cm 	/ 	Largura: 	28,5cm 	/ 
Profundidade: 8cm. 

26 280 Pasta 	suspensa 	marmorizada 	azul, 
plastificada, 	com 	hastes 	de 	metal 	e 	6 
posições para visor e etiqueta. Dimensões 
aproximadas: 361 x 240 mm. 

UND R$ 	2,68 R$ 750,40 Dello 

27 020 

. 

Perfurador de papel, 
perfurar no mínimo 
g/m2. 	Estrutura 
eletrostática, 	com 
impresso sobre o 
fazer dois furomor 
Cri 111 , 	com 	base 
Embalagem: acondicionada 
em caixa e na embalagem 
seguintes dados impressos: 
fabricante e marcado 

com capacidade para 
25 folhas de papel 75 

metálica 	com 	pintura 
a 	marca 	do 	produto 

mesmo, capacidade para 
folha de no mínimo 5 

UND R$ 	36,00 R$ 720,00 Genmes 

R., plástica 	removívelr 
individualmente 

1 	1 	't deverão conter os 
1 	1 	N,  Nome/âNin do 

4. 	 lp produto. 
I 	I 	1 

1 
I 

--__)  

, 

28 005 Perfurador 	de 
capacidade para 
mínimo, 100 folhas 
em chapa de r‘Orpintaa 
cores 	compatíveis 
escritório0inos perfuradõres 
preta, (apoio 	dekbaá1/40m 

', 	.k---.... ,  Embalagemcom, 
produto e marca do 

	

plapel, 	metálico, ,‘ fazer dois furos em, 
ide papel 75g1m2.freito 

eletrostAca, 
com 	mobiliário 

porwroxidação 

	

1 r' 	. 	.• 	AL dados_deAdentificaçaodo 
fabricante. 

I 

I Poliejilenti5.(,  

com 
no 

de 

.3,  

UND( 
I 
j 

= 

naç  

R$ 	'LÀ 

Elder Ceiesti 
Prr ,' 4, 
all 

173,27 

e 
- 

R$ 

au 

866,35 Kw-Trio 

-1,.. 

29 020 Suporte 	para• fita 	adesiva, 	em/Material 
resistente, com roldana e laminar  de corte. 
Capacidade para rolos de fita‘ medindo: 
12x33, 12x50, 12x65 •19x50, 19x65, 20x50 e 
25x50 	(todas 	em 	mm) 	e 	Permitindo 
acoplamento de fitas cOm diâmetros dê-1" e 
3... 

\ UND 	R$ 	11,80 

/ 
-/ flARMICIPPL 	

USy.11.1k% 
. 	-- 	osa AraU10  

pposo 

R$ 236,00 Waleu 

30 030 Prancheta em acrílico, para papel formato 
ofício, com prendedor metálico e dimensões 
24 x 34 cm, podendo variar em ate +/- 5%, na 
cor fumê. 

UND R$ 	14,40 R$ 432,00 Waleu 

31 	015 

â ts Ca 

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 
cm de comprimento podendo variar + 1- 5%, 
cabo em 	plástico 	de 	alta 	resistência. 	A 

UND R$ 	8,50 R$ 127,50 Maped 

4\IF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
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embalagem deverá estar com dados de 
identificação 	do 	produto 	e 	marca 	do 
fabricante. 

-•• 	'..~.~..-' 

32 005 Tinta para carimbo, com base de água, na 
cor 	preta. 	Embalagem 	com 	40 	ml. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	ou 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente sobre o produto: Nome/CNPJ 
do fabricante, marca do produto, endereço, 
quantidade, composição, prazo de validade, 
bem como sobre os riscos que apresentam 
a saúde e segurança dos consumidores. 

UND R$ 	2,40 R$ 	12,00 Radex 

080 Lixeira 	de 	aço 	telado 	aramada 	para 
escritório, 	feita 	de 	material 	resistente 	e 
maleável com capacidade aproximada de 12 

UND R$ 	37,50 R$ 	3.000,00 Utifacil 

L. 	x. 	r 	r- 
litros e dimensões  aproximadas de'alturaf2ir 
cm e diâmetro de 2 

1 
6 cm. 

, 	i 	.,. 

r  
N 1 

34 250 Pasta classificadora, em,plástico resistente, 
cor 	branca, 	transparente, 	com 	abas 	e i 	. 
elástico, de dimensões 245‘rx 335N18 mm, k 	t ‘  
podendo variar em + 10%."As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	ou 
coladas pelo fabricante diretamente sobre o ...„.„, 

\r» produto: Nome/CNPJ-do fabricante, marca-  
do produto, código de barra. Conter o selo 
de identificação da confcirmidade'rqtrerdeve 
ser aposto na embalagem e atender aM t

r_....,  

i  
„j 
- 

,(iND , R$ li 	1 35 L

=" r 	1 
\I 

1,. 
---E---- lder Celestino 

Pr 	, 

,-----, , 	

(\--0Ker......41445, 

-' 	frr  

R$ 	337,50 

de P 

se 

Cristal 
Acp 

r.s.----tl,„--,, 
1  

••• 
1, ‘á, \ 	r 4 	 • norma(sliSABNT e P.ortaria(s) vigente(S)0Clo 

INMETRO. 
— 

35 040 Extrator de grampo, tipo espátula,4 	l. meta # 
cromado com 15 cm (permitindolvariação de 
+1_10%). 	 k 

\UND 

i 

R$ 	200 R$ 	80,00 Carbrink 

h 
36 040 Régua 	em - 	poliestireno, 	transparente, 

medindo 30 cm, com escala em miliiiietros.e' 
centímetros, sem deformidades ou rebarbas. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. Atender a(s) 
norma(s) ABNT vigente(s). 

„.UND 

CiMARAMUNICIP 
GabrielS.B 

R$ 	1,45 

ti SIMÕES FILH3 
raÚj0  

Apo  

R$ 	58,00 Waleu 

37 080 

A  

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. 
Cada bloco deverá possuir 100 notas feitas 
de 	papel 	(75g/m2) 	com 	adesivo 	acrílico 
reposicionável. 

UND R$ 	9,30 R$ 	744,00 Neon 

NFICAR UCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 
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38 003 Borracha 	bicolor 	(azul/vermelha), 	para 
apagar tinta de caneta e lápis, atóxica de 
dimensões: comprimento mínimo de 40 mm, 
largura mínima de 16 mm e espessura 
mínima 	6,0 	mm. 	Conter 	o 	selo 	de 
identificação da conformidade que deve ser 
aposto 	na 	embalagem 	e 	atender 	a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO 

CX 

40 
und 

R$ 	27,20 R$ 81,60 Mercur 

39 005 Umidificador de dedos, sem cheiro, atóxico 
contendo 12 g. As seguintes informações 
deverão ser impressas ou coladas 	pelo 
fabricante 	diretamente 	sobre 	o 	produto: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, endereço, quantidade, composição, 

UND R$ 	5,00 R$ 25,00 Radex 

peso, prazo deliffilêNNa datardaNentrega7. 
o prazo de validade indicado para o produto, 
não deverá ter sjdNiltra\passado Ina sua 
metade, tomando-se corno referência a data 

1 	4 	 ,,,, 	1 	JI de fabricação informada. 

- 

L 

40 025 Corretivo em fita de 'dimensões 4,21Wmi,x12m 
em 	formato 	anatômico, 	com 
translúcido, cuja ;MS, seja capaiNde 
qualquer tipo de13.., alàvra ou linha intei'ra 
apenas uma passada (sem deixar 
após fotocópia) e que permita-o uso 
após a utilizaçao. 	R) ri',  

, 	J 
corpo 
Cobrir 

em: 
rastros 

logo 
I 

'UND 

,„_._-.. 

R$ \A 	12,00 

'-Elder Celesti 
Prog 

-0. 

R$ 

de Paula 

300,00 Master 
Printer 

41 003 

	

,,..',, 	- 	.4 	) 1,- 	1 	.'s•t. 	,, • 	'N•\--41  Agenda tereletruca, com—indtce, dimensoes 
aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura , em 
PVC, no mínimo 160 paginas e divisiO' 

	

alfabética. 	' 

,::UND "*.- 

' 1, 

'R.5,..., 	'''''2,'S 	, :IR$' 154,71 Boutique 
Xco Bikes 

42 150 Pasta 	L, 	tamanho . A4, 	feita 	em 	plástico 
flexível transparente e incolor, e que não 
grude ao papel.  

U,ND 
' / 

R$ 	1,30 R$ 195,00 Dello 

43 020 Cartucho para impressora HP 22 colorido, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material - AFM, número da 
Nota 	Fiscal, 	Razão 	Social 	e 	CNPJ 	da 
empresa fornecedora. 

UND 

CsAMRAMU 

R$ 	112,00 

,IN IDESIMÕESF11110 
Gabrie kil.. 	: tsa Araú, 

/ POIO 

R$ 

a 

2.240,00 HP 
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44 030 CARTUCHO p/ impressora HP 21 	preto, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da 
Nota 	Fiscal, 	Razão 	Social 	e 	CNPJ 	da 
empresa fornecedora 

UND R$ 	82,50 R$ 2.475,00 HP 

45 030 Cartucho para impressora HP 122 colorido, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante 
informação do numero de Autorização 

a 
de 

da 

UND 

l 

R$ 	52,00 R$ 1.560,00 HP 

Fornecimento ag:Mãté-iial — AFMr-trút~li";--",, 
Nota 	Fiscal, 	Rabo 	SOcial 	e 	CNPJ v,„ 
empresa fornecedora:\ 

J 	) 	N 	 11 

t 

rp 
46 030 ! 	 4 

CARTUCHO p/ impressèra HP., 122 sç 	,,.., 	4.  
original do fabricante do equipamento, 
recarregado 	e 	'não 	remanu‘tátúrado. 
Embalagem: 	devek rá 	contr 	etiqueta 
indicando a procedência do item, 'ine, diante 
informação dothiani'èrol de Autorização 
Fornecimento de Material — AFM, número 
Nota 	Fiscal

'1

Razão ,Social 	e,,CINIRJ 
empresa, fornecedora 

3 	it 

lt, 
preto , 

não 

ida 

' 

a 
de 

1( 

UND ,1 

j 

_e$ I 	62,50 

Celesti 
,_ 

.  

I"( 	.1(0 ç. 

da Ir 

o 
:r 

R$ 

.., 

1.875,00 HP 

I 
47 020 CARTUal-01  p/— m

Vê 	iik 1‘ 	V 	N \di 
, ZUND 

original do fabricante do equipamento,_não 
recarregado 	e 	-não 	remanufa‘rado. 
Embalagem:: 	deverá 	conter/ etiqueta 
indicando a procedência do itemf,mediante a 
informação do I numero de AutOrização de 
Fornecimento de Material — AFM, 'inúmero da 
Nota 	Fiscal, 	Razão_ Social 	e 	d'NIPJ —da' 
empresa fornecedora 

\\ 	
CÁMARAMUNI 

:! 
.1 

GabrielS. 

R$L 	4360  

LI1ESIMÕESFI.HO 
., 	;Araújo 

Apio 

,%:R$r  872,00 HP 

48 

/()IiltiobAdck 

020 Cartucho para impressora HP 664 colorido, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a 
informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número da 
Nota 	Fiscal, 	Razão 	Social 	e 	CNPJ 	da 

UND R$ 	45,00 R$ 900,00 HP 
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t 

empresa fornecedora. 

49 020 Refil de tinta preta original EPSON 70m1. 
Referência T664 

UND R$ 	55,00 R$ 1.100,00 Epson 

50 020 Refil de tintas coloridas (ciano, magenta ou 
amarelo) originais EPSON 70m1 

UND R$ 	55,00 R$ 1.100,00 Epson 

51 005 CD-R virgem embalado individualmente em 
envelope 	apropriado. 	Devendo 	ser 
acomodado 	em 	caixas 	contendo 	50 
unidades cada. Características: Capacidade 
para armazenamento de 700 MB de dados, 
ou 80 minutos de áudio, velocidade de 
gravação de 1 a 52x, tendo em uma das 
faces a identificação técnica da mídia (tipo / 
capacidade para dados e áudio / velocidade 

CX 

50 
und 

R$ 	50,00 R$ 

no de Pa 

"r 

250,00 Maxprint 

de gravação reespa0 
conteúdo gravado, 
As 	seguintes 	informaçoes 
impressas pelo fabric

t
ante, 

embalagem 	em 
acondicionado: nowne/CNP‘J 

, 
site, nome do produto, w 
número 	do 	1,, 
endereço, telefone 

ro."` e precauções no-uso 

para Witrrdei: 
'‘. 	 ) 

com caneta apropri,:  ada). 
deverao 	ser 

1 	, 
diretamente na 

„ 	\ 
I que 	o 	produto 

i  
1 esta 

1 	
\do fagyiCante, 

data de fabriCação, 
composição , 	'peso, 

de contato, modo de usar 
--"--4 

r 

1 -- 

Ceies 
P 

Eider 

p, - - 	-. \ 

-do-produto. 

52 006 
I:  -"g  envelope 	apr5ipi:1 ,?do;  

acomodado 	em---- caix\.conten ----.~:" ..e.›. 

DVD-R virgem embaladojndividualmente em 
f,. 	,pNDv-“-a' 

	

i evr o 	%er.  

	

j 6 
	50 4  -,---•t-Itit "4 -- 	.r-a. 	,,àrzot• 

Capacidade 
de 4,7 GB de dados,-ou 

	

...- 	-, 
vídeo, 	velocidade 	de 

tendo em uma das faces 
da 	mídia 	(tipo 	/ 

e áudio hvelocidade 
espaço 	para 	escrita 	dg., 

com caneta aprojiriada). 

	

deverão 	ser 
diretamente na 

que 	o 	produto 	esta 
do fabricante, 

data de fabricação, 

	

composição, 	peso, 
de contato, modo de usar 

do produto 

CX rV 50  

d 

N,, 

i ,± 

-• 
./í 

't 	diliPRAMUNICIPAIDESIMÕESFI.R0  

R$ 	60,00 

7.--T 1  
i ...w..í 

Gabriel S. 	i osa Araújo 
o 

R$ 

,.  

360,00 Maxprint 

unidades cada. Características: 
para armazenamento 
120 	minutos , de 
gravação de 1 a 8x, 
a 	identificação 	técnica 
capacidade para dados 
de gravação e 
conteúdo gravado 
As 	seguintes 	informações 
impressas pelo fabricante, 
embalagem 	em 
acondicionado: nome/CNPJ 
site, nome do produto, 
número 	do 	lote, 
endereço, telefone 
e precauções no uso 

F CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

Josane Pereira Santos 	Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  
MUSRO DA COPEI 



Ps1- 
NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

CNPJ: 21.515.863/0001-71 
NF 

CARTUCHOS ••o 

53 

• 

030 Mouse óptico USB de 03 botões, com scroll, 
compatível com PC e notebook, ergonômico 
e tamanho normal, compatível com Windows 
e Linux, tecnologia de sensor óptico sem 
esfera, 	conector tipo 	PS/2 	aderente 	ao 
padrão de cores PC98, resolução mínima 
800 dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) 
com 	rolagem 	da 	tela 	manual 	e/ou 
automática, selecionável por click na roda 
de rolagem, compatibilidade com Windows 
para todas as versões a partir do Windows 
98, 	compatibilidade 	com 	Linux, 	desenho 
simétrico para uso por destros e canhotos, 
garantia do fabricante mínima de 01 ano. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante e instruções ,  

Ir- 	..-'s 	
c  

UND 

- 

R$ 	9,00 R$ 	270,00 Maxprint 

de operação e instalaçao=em português:---' 1. 1  
54 015 , 	' co Pen drive USB 2.0 ' 	m capacidadewra 16 

1 	I 	'.4 GB, 	compatível com
\ 

 Windows 	Linux. 
Garantia do fabricante minima d 	anos. t_ea 

UND R$ 	30 00 R$ 	450,00 Maxprint 

; 

55 030 , 	 Nr 	v 	t 
Teclado multimídia para microcomputador 
PC, 	107 	teclas 1 layout 	padrão 	ABNT-2 
estendido, conectod,USB. - Layciut ABNT-2 
estendido 	com_teclás1 para 	Windows. g".. 
Conector 	USB. 	- 	Construído 	em 
termoplástico de cor preta„t- Mínimo,sde 1.0,7 
teclas (Xingulk retS))cáringeafaçãof 
permanente (ailesèr  /orkt*anáferêhCia & 
quente) 	das 	letras 	e 	símbolos; 	- Teclas 
Backspace e ENTER de tamanho duplo;-,z,  
Bloco numérico separado das detrás; - As 
teclas Power Off e Sleep deveni estar em 
bloco separado do bloco que contem as 
teclas Insert e Delete. - Acionamento por 
membrana capacitiva com retorno"A 	

- .,táctil; 	- ,., 	_ 	.....- 
Curso 	de 	acionamento 	mínimo 	dê -3,5 
milímetros; - Distancia entre teclas de no 
mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem 
de 	inclinação; 	- 	Indicativo 	luminoso 	no 
teclado do status das funcionalidades "Num 
Lock" e "Caps Lock" - Garantia dei ano. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente na 
embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 

j 	1 
' 

-..... 

- 

.., 

'\ 
'\ 

) OUROU 
,' 

('` 

$UND 	R 	25,00 

i 	o Elder Celest 	de 

P 	re r...., 	
"r"---  

--•-, I . 	_....., ,. 

P 
 

R$ 	750,00 Maxprint 

ifl 

DESIMÕESFLHO 
Gabriel 	bosa Araújo 

Aio 

VNF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 

Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  Josane Pereira Santos 
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NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 
-•} 

e.  
0224- 

CNPJ: 21.515.863/0001-71 
NF 

CARTUCHOS 

Geo 

site, nome do produto, data de fabricação e 
validade, número do lote, composição, peso, 
endereço, telefone de contato, modo de usar 
e precauções no uso do produto. Atender a 
(s) norma (s) ABNT vigente (s) 

.0,11•1}-. 

56 005 Toner CB435A laser para impressora HP, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 
sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: 	selo 	de 	segurança 	de 
acordo com o Programa Antipirataria da HP, 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, garantia, data/prazo de validade 
e/ou lote, bem-como-sobre oscos-que-

-,-, apresentam 	a -  saúde 't  e 	segurança( dos 
I 	' 	' 	• 	'`4, 

consumidores, norMas vigeptes e registros 
nos órgãos cOmpetentes. 

	

1 ' 	1  , 

UND R$ 	200,00 R$ 1.000,00 HP 

— 	
41 

-------\\:1 

/1 
57 005 Toner HP 436A palimimpre\ssora‘HP 

do 	fabricante 
recarregado 	e 	não 
seguintes 	inforn9ções 
impressas 	peio)fábricante, 

Ido 	equiPamenlió, 
remanufaturado. 

',•‘, deveriM 

ipr'iginal 
não 

. 	
As 
ser 

direiamente- 
esta 

de 

' 
í 

" 	1  
-/ 

UND:RÇf 200,00 
r 
1 

k. 

R$ 

e 

1.000,00 HP 

\I\ 

sobre a embalagem em que o produto 
acondicionado: 	selo 	de 	segurança 

' 

1 

.., 	V:-----1,‘ 

--E,7 
i 	11 	1 /4.......  .,'? 

El der Celestin 
p 	oe 

-4"- 	 ..  

acordocolinPro'gramTkriti~ayi; 1„ , .itj  nome/CNPJ 	do —fabricante, jmarca .-..0.\., i 	, 	\, N.., 	. produto, 	garantia, 	dataltirazo 
e/ou lote, bem como sobre os 
apresentam 	a 	saúde' e, 	segur 
consumidores, normas vigentes 
nos órgãos competentes 

HP'1"1--  
1 

dO 
de validade 

riscos que 
ança 	dos 
il  
e registros 

58 

//lIsn  tcht 

005 Toner HP CB 485A para 'impr 
1 ND essora HP, 

-,, original do fabricante do equipamento, não- 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 
sobre a embalagem em que o produto está 
acondicionado: 	selo 	de 	segurança 	de 
acordo com o Programa Antipirataria da HP, 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	garantia, 	data/prazo de validade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que 
apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 

U  , 
' 

CliMMOUtil 

R$ 	200, # # 

a 
áidwi 	, 
Mit 	• MUSF1.110 

Gabriel S. Barbosa Araújo 
Apoio 

R$ 1.000,00 HP 

vNF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.11 

Josane Pereira Santos Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotmail.com  
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NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Lin 
CNPJ: 21.515.863/0001-71 0.2g5Z  CARTUCHOS o 

consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgãoscompetentes. RefCorreta CE285A 

59 

- 

005 Toner LASER HP 2612A para impressora HP, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 
sobre a embalagem em que o produto está 
acondicionado: 	selo 	de 	segurança 	de 
acordo com o Programa Antipirataria da HP, 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, 	garantia, 	data/prazo de validade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que 
apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes.  

UND 

CMAMINICIPAL 
Gabri 

R$ 	200,00 

\—) 
Eider C:estino 

1 3 	§ES!Ile 
Barbo al S. 	sa Araúlo
Apoio 

d 

R$ 	1.000,00 HP 

Valor total (Cinquenta e sete mil trOentoà.,,e dezessete reais 'e'" dezesseis centavos) 	R$57.317,16 
; 	 'hW,I 

Nota 1: Os materiais serão entregV9s,''Parceladamehte, na CáinaraiMuniciPal de Simões Filho no 
prazo máximo de 48 horas, após solicitação da Adminiátração. 

Nota 2: As seguintes informaçõ,esd,  deverão ser impressas pelos', fabricantes, diretamente nas 
embalagens em que os produto :e Stiverem acondicionados oiionàe couber: nome ou CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data áe fabricação ou lote, data de 
validade, Norma(s) vigente(s) elt'biSir:os nos órgãoScompetehlesvariándo em cada caso. 

Nota 3: Os produtos entregues áeveráóçsprfdexprimeirárqurlidadep-sendo„tque, observando-se , irregularidades na qualtdadi ou! no dàsfiripenifo14.cid (s)iprOdA (S)erecebido `(spopos a sua 
utilização, ou a qualqukempo elfle,b,trOçd&praz&l.e validade, devera CONTRATANTE convocar a 
nresença do representante da CONTRATADA, que devera lfetuar a "(s) substituição (ões) 

pcessária (s). 

Declaramos de que a proposta apresentada cotemplá todas, as despesas necessárias para a 
prestação dos serviços ou' fornecimento dos iiiOdutôs' 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, 	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. 

41 .4 Ai!,' 	 A,244/4 
1 NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD , 

Sr. Neivson dos santos Melo, Estado Civil-Casado portador do RG n°04924487-60 SSP-BA e 
inscrito no CPF/MF n°643.781.285-00 empresário residente e domiciliado á Trav. Peixoto n° 07, 
bairro Caroba, Candeias - BA CEP.43.841-000, assinará o contrato, caso sejamos adjudicado com 
algum item, ou todos, do presente certame. 

Josanêeptinglã 1~AI Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 
MEMBRO DA COPEL 	Tel.: (71)3345-5029 E-mail: nfcartucho2015@hotnnail.com  
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NF CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LWiL Oe• 

CNPJ: 21.515.863/0001-71 	 .2g  

DADOS BANCÁRIOS 
Prazo de Validade 
60 (Sessenta dias) 

Prazo de entrega 
Conforme o 

edital 

Prazo de 
Pagamento 

conforme o Edital 

Garantia 12 Meses Telefax: 3345-5029 

Banco do Bradesco 
237 

Conta Corrente 
4029-0 

Agencia: 
3231-0 

Responsável: Neivson 
dos Santos Melo 

Atenciosamente 

NF Cartuchos Comercio e Serviço g e Equipamentos de Informática Ltda 
Neivson dos Santos Melo 
RG — 04924487-60 SSP/Ba 

CÂMARA MUNIC 4E SIMÕES FILHO 	CPF — 643.781.285- 
Gabriel 5.h-4 	Araújo 

• Ap o 

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
Avenida Manoel Dias da Silva n 2342, loja 02 Pituba, CEP: 41830-001 Inscrição Estadual 121.368.117 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ATA 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020, para o 
fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
Simões Filho, conforme processo Administrativo no 013/2020. Aos vinte e oito dias do mês de 
fevereiro de dois mil e vinte, às 09h:30min, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e Equipe, nomeados pela 
Portaria no 025/2020, 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 EMPRESA 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: LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, representada pelo Sr. Leonardo Carmo dos 
Santos, AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP, representada pelo Sr. 
Bernadino Morais Barbosa, OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI/ME, 
representada pelo Sr. Ricardo Carvalho Rios e NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMAT1CA LTDA/ME, representada pelo Sr. Neivson dos Santos Melo. 
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: LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME com o valor global de R$ 67.725,65 

' (sessenta e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), AME 
COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP, com o valor global de R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais), OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS 
EIRELI/ME com o valor global de R$ 69.597,82 (sessenta e nove mil quinhentos e noventa e sete 
reais e oitenta e dois centavos) e NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA/ME com o valor global de R$ 55.917,16 (cinquenta e cinco mil novecentos e 

I, dezessete reais e dezesseis centavos). Franqueada a palavra, "o representante da empresa 
OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI/ME questionou a proposta de 
preços da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, informando divergências nas marcas dos 
itens 43, 51 e 56 que dificultariam o julgamento da citada proposta tendo em vista que as marcas 
apresentadas desfigurariam a descrição dos referidos itens. O representante da empresa AME 
COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP questiona que a proposta de preços da 
empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME não se atentou ao item 8.2.3 do Edital, devendo ser 
desclassificada. O representante da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME informa que a 

, descrição específica dos itens solicitados deixa claro que os itens a serem fornecidos atendem a 

?°'' 	• 

‘9i 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

, demanda solicitada. O Sr. Pregoeiro suspendeu a sessão para analisar os fatos aqui relatados. 
rInforma também que os envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas 
LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP, 
OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI/ME e NF CARTUCHOS 
COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME ficarão retidos junto à 
Comissão. Sendo assim, o Sr. Pregoeiro informou aos licitantes que nova data para reabertura dos 
trabalhos será informada a todos por meio do Diário Oficial da Câmara de Simões Filho. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e as 

' Licitantes presentes. 

Comissão: 

Equipe de apoio: 

JoL 
Gabriel Silva Barbosa Araujo 41r 
14" 

' 3. Jos! e Pereira Santos 

Licitantes: 

4 	•, 
LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME 

CNPJ no: 13.523.879/00 

AME COMERCIAL 
	

TERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 
CN 	no: 07.8 .4 	-72 

FICERMAQ COMÉR 	DE MAQUINAS EQ PAMEN IS EIRELI/ME 
CNP) no: 10.398.142/0001-02 

' 4. NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME 
CNP) no: 21.515.863/0001-71 

2 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ATA DE JULGAMENTO 

O Sr. Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n° 025/2020, publicada no 

Mural da Câmara Municipal de Simões Filho e no Diário Oficial Próprio, reuniram-se nos 

dias quatro e cinco de março de dois mil e vinte, às 09h3Omin, para analisar e julgar as 

contestações, na fase de ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS, feitas pelos 

licitantes na Sessão de Abertura do Pregão Presencial n° 005/2020, realizada no dia 

28/02/2019, às 09h:30min, cujo objeto é o fornecimento de materiais de escritório para 

suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Registramos que naquela 

sessão inicial compareceram 04 (quatro) empresas, sendo todas credenciadas 

normalmente, sem contestações. Prosseguindo para a abertura das Propostas de Preços, 

houveram questionamentos feitos pelas licitantes sobre à proposta da empresa 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, como consta na Ata de abertura, onde o 

representante da empresa OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS 

EIRELI/ME questionou a proposta de preços da empresa LEONARDO CARMO DOS 

SANTOS/ME, "informando divergências nas marcas dos itens 43, 51 e 56 que dificultariam 

julgamento da citada proposta tendo em vista que as marcas apresentadas 

desfigurariam a descrição dos referidos itens". Continuando, o representante da empresa 

AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP questiona que "a 

proposta de preços da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME não se atentou 

ao item 8.2.3 do Edital, devendo ser desclassificada". Quanto aos questionamentos feitos 

pelas empresas acima citadas, o Sr. Pregoeiro, utilizando da prerrogativa constante no 

Edital em seu item 11.18, opina pela manutenção da regularidade da proposta, da 

empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME visto que nos itens 43 (Cartucho para 

impressora HP 22 - Polibras) e 51 (CD-R virgem - Epson) ocorreram meros erros formais 

que não inviabilizam o processo, pois, busca-se manter o caráter competitivo do certame, 

tendo em vista que não há no mercado produtos das marcas informadas anteriormente. Já 

no caso do item 56 (Toner CB435A laser para impressora HP - Multilaser), após pesquisas 

realizadas, constatou-se que a marca apresentada pela empresa que foi questionada 
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atende às necessidades da Administração, já que é compatível com o equipamento. 

Sendo assim, o Sr. Pregoeiro convoca as empresas a seguir relacionadas: LEONARDO 

CARMO DOS SANTOS/ME, AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

LTDA/EPP, OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI/ME e 

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA/ME, para participarem da reabertura dos trabalhos do certame, em referência, que 

se dará no dia 11/03/2020, às 09h:30min, na sala da Comissão de Licitação, situada na 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/Ba. Toda a documentação desse certame 

está à disposição dos interessados para vistas, na Câmara Municipal de Simões Filho. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio. 

Apoio 
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(correspondente à garantia legal, nos lermos do artigo 26, II, do Código de Ociosa do Consumidor) 

Peso 
860 gramas (bruto com embalagem) 

>, Políticas do Sito 

qk PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Quer conversar com outros clientes Ninjas que já compraram ou tem interesse neste produto? Deseja compartilhar a sua 
opinião e tirar dúvidas? Participe do nosso Fórum de Clientes. Basta fazer seu login! 

Oder Celesti o de 
P:':'  cor 

: Media 	 5 	 Aprovado (12/07/2018 - #1155753) 
. Custo Benelicio 	 5 

Opinião Geral: "Excelente' 
Caracteristicas 	 5 
Qualidade 	 5 	 Prós: "Custo" 

i Desempenho 	 5 
Contras: "Nada." 

; Cliente: Anônimo (São Paulo - SP) 

IR OPINIÕES 

diMARAMUN 	SItÉSWO 
Gabriel S. Ba 	a CO 

Ap to 

Celular Tektont 

Celulares 

Smartphones 

Smartpnones - Acessórios 

Telefones 

Hantware 

PrinelOrn 

Acessórios para Projeção 

i Média 
Custo Beneficio 
Caracteristicas 
Qualidade 
Desempenho 

5 
5 
5 
5 
5 

Perfeito (21/06/2018 - #1149214) 
Opinião Geral: funciona bem e impressão ótima" 

Prós: "Toctoa possiveis para um toner" 

Contras: "Nenhum" 

; Cliente: Nelson (São Paulo ri SP) 

, Média 	 5 
. Custo Beneficio 	 5 

Caracterislicas 	 5 
• Qualidade 	 5 

Desempenho 	 5 

Jos 	e Pereira Santos 
tviEMBRO DA COPEL 

Excelente custo beneficio (03/03/2018 - #1111554) 
Opinião Geral: "Jâ compro luz algum tempo. Ótimo produto!" 

Prós: "Oualidade inruito semelhante ao toner original HP." 

Contras: "Não ha." 

Cãmens [Mais 

Acessórios 

Câmera de Aventura 

Câmera Instantánea 

Câmeras Digitais 

Cartões de memória 

Drenes 

Linha Profissional 
; Cliente: Ricardo (Juiz de Fora - MG) 



dlinatua
í,: 

Gabriel S. t'ariosa Araújo 
poio 

 
mv,;.1.0E5 

Elder Ce 
W1110 	 .goeitc? 

R' 

:

OFICIAL 

,11.11:1.111.1~1,11.110 

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

Segunda-feira, 02 de março de 2020 1 Edição N ° 1162 1 Caderno II 	 2 

E.1de 

ATA DE JULGAMENTO 

O Sr. Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n° 025/2020, publicada no 

Mural da Câmara Municipal de Simões Filho e no Diário Oficial Próprio, reuniram-se nos 

dias quatro e cinco de março de dois mil e vinte, às 09h3Omin, para analisar e julgar as 

contestações, na fase de ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS, feitas pelos 

licitantes na Sessão de Abertura do Pregão Presencial n° 005/2020, realizada no dia 

28/02/2019, às 0911:30rnin i  cujo objeto é o fornecimento de materiais de escritório para 

suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Registramos que naquela 

sessão inicial compareceram 04 (quatro) empresas, sendo todas credenciadas 

normalmente, sem contestações. Prosseguindo para a abertura das Propostas de Presos, 

houveram questionamentos feitos pelas licitantes sobre à proposta da empresa 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME. como consta na Ata de abertura onde o 

representante da empresa OFFICERMAO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS 

EIRELI/ME questionou a proposta de preços da empresa LEONARDO CARMO DOS 

SANTOS/ME, "informando divergências nas marcas dos itens 43, 5/ e 06 Que difi0ulfariam 

o julgamento da citada proposta tendo em vista que as mamas 9,DreSenE7d9S 

desfigurariam a descrição dos referidos itens''. Continuando, o representante da empresa 

AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDAIEPP questiona que "a 

proposta de preços da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME r7ãO se alentou 

ao item 8.2.3 do Edital, devendo ser desclassificado", Quanto aos guts-,,stionamentos feitos 

pelas empresas acima citadas, o Sr. Pregoeiro. utilizando da prerrogativa constante no 

Edital em seu item 11.18, opina pela manutenção da regularidade da proposta, da 

empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME visto que nos itens 43 (Cartucho para 

impressora HP 22 - Polibras) e 51 (CD-R virgem - Epson) ocorreram meros erros formais 

que não inviabilizam o processo, pois, busca-se manter o caráter competitivo do certame, 

tendo em vista que não há no mercado produtos das marcas informadas anteriormente Já 

no caso do item 56 (Toner CB435A laser para impressora 1-IP - Multilaser) anos pesquisas 

realizadas, constatou-se que a marca apresentada pela empresa que foi questionada 

P•WP0 P°13 aosarie Pereira Santo', 0, 
ãtBRO DA CAPEI. 

Pregoeige  
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atende às necessidades da Administração, já que é compativel com o equipamento. 

Sendo assim, o Sr. Pregoeiro convoca as empresas a seguir relacionadas: LEONARDO 

CARMO DOS SANTOS/ME. AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

LTDA/EPP,- OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI/ME e 

NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORIvIATICA 

LTDA/ME. para participarem da reabertura dos trabalhos do certame, em referência, que 

se dará no dia 11/03/2020, às 09h:30min, na sala da Comissão de Licitação, situada na 

Praça da Bíblia, sln — Centro — Simões Filho/Ba. Toda a documentação desse certame 

está á disposição dos interessados para vistas, na Câmara Municipal de Simões Filho. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio. 

Gabriel Silv Barbosa Araujo 

Apoio 
l)]  

44))  
JosanÉ ereira Santos 

Apoio 

CIOU 
Gabrie 

IPAtDESIgESFII.i10  

Barbosa Araújo 
Apoio 

Elder Celestin 
Pre 

de Pa 

".n 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  

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

Enviado em: 	 sexta-feira, 6 de março de 2020 12:38 
Para: . 	 'carmovic@hotmail.com' 
Assunto: 	 REFERENTE AO PREGÃO 005/2020 
Anexos: 	 ATA - FL 01.jpeg; ATA - FL 02.jpeg 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde Sr. Leonardo Carmo dos Santos. 

Informo ao representante da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS, que foi publicado 
nesta data, em Diário Oficial Próprio, no link 
http://portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/,  o julgamento dos 
questionamentos realizados na sessão de abertura do Pregão Presencial no 005/2020. 
Encaminho em anexo, a ata do julgamento realizado juntamente com a convocação para a 
reabertura dos trabalhos. 

Atenciosamente, 

Elder Celestino de Paula 
Pregoeiro Oficial 
Câmara Municipal de Simões Filho 

41,o ,  
Josare Pereira Santo 

MEMBRO DA COPE'. 

Elder Celesti o de Paula 

di 
RAMUNlCI1lI IMÕESNLHO 

Gabriel S. B 'tosa  Araújo 
Apoio 
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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, 6 de março de 2020 12:31 
Para: 	 'amecomercia12©gmail.com' 
Assunto: 	 REFERENTE AO PREGÃO 005/2020 
Anexos: 	 ATA - EL 01.jpeg; ATA - EL 02.jpeg 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde Sr. Bernadino Morais Barbosa. 

Informo ao representante da empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 
LTDA, que foi publicado nesta data, em Diário Oficial Próprio, no link 
http://portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/,  o julgamento dos 
questionamentos realizados na sessão de abertura do Pregão Presencial no 005/2020. 
Encaminho em anexo, a ata do julgamento realizado juntamente com a convocação para a 
reabertura dos trabalhos. 

Atenciosamente, 

Elder Celestino de Paula 
Pregoeiro Oficial 
Câmara Municipal de Simões Filho 

I  

Josa !-' Pereira Santo.. 
MEMBRO DA COPEL 
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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, 6 de março de 2020 12:25 
Para: 	 'macilasercopiadoras@hotmail.com' 
Assunto: 	 REFERENTE AO PREGÃO 005/2020 
Anexos: 	 ATA - EL 01.jpeg; ATA - EL 02.jpeg 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde Sr. Ricardo Carvalho Rios. 

Informo ao representante da empresa OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
EQUIPAMENTOS EIRELI, que foi publicado nesta data, em Diário Oficial Próprio, no link 
http://bortaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/,  o julgamento dos 
questionamentos realizados na sessão de abertura do Pregão Presencial no 005/2020. 
Encaminho em anexo, a ata do julgamento realizado juntamente com a convocação para a 
reabertura dos trabalhos. 

Atenciosamente, 

Elder Celestino de Paula 
Pregoeiro Oficial 
Câmara Municipal de Simões Filho 

I 

, JOS 	e Per,,, c1 
MEMBRO DA COPE!. 

AMUNI 	1ES MÕES FILHO 
Gabriel S. Ba asa Araújo 

Apilo  



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  

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

Enviado em: 	 sexta-feira, 6 de março de 2020 12:22 
Para: 	 'NF CARTUCHO COMERCIO' 
Assunto: 	 REFERENTE AO PREGÃO 005/2020 
Anexos: 	 ATA - FL 01.jpeg; ATA - FL 02.jpeg 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde Sr. Neivson dos Santos Melo. 

Informo ao representante da empresa NF CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, que foi publicado nesta data, em Diário Oficial 
Próprio, no link http://portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/,  o julgamento dos 
questionamentos realizados na sessão de abertura do Pregão Presencial no 005/2020. 
Encaminho em anexo, a ata do julgamento realizado juntamente com a convocação para a 
reabertura dos trabalhos. 

Atenciosamente, 

Elder Celestino de 'Paula 
Pregoeiro Oficial 
Câmara Municipal de Simões Filho 

4/1: 
Josal e Pereira Sain, 

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

ATA 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE REABERTURA dos TRABALHOS DO PREGÃO PRESENCIAL No 
005/2020, cujo objeto é o fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, conforme Processo Administrativo no 013/2020. Aos onze dias 
do mês de março de dois mil e vinte, às 09h:30min, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e a Equipe de 
Apoio, nomeados pela Portaria no 025/2020, publicada no Mural da Câmara Municipal de Simões 
Filho e no Diário Oficial Próprio, para dar prosseguimento ao Pregão acima mencionado. Presentes 
os representantes das empresas: LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, representada pelo Sr. 
Leonardo Carmo dos Santos, AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP, 
representada pelo Sr. Bernadino Morais Barbosa e NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME, representada pelo Sr. Neivson dos Santos Melo. 
Todos os representantes já foram devidamente identificados na sessão anterior. Prosseguindo, o 
Sr. Pregoeiro expôs, na presença de todos, os Envelopes no 02 (Documentos de Habilitação), que 
se encontravam retidos sob a guarda da Comissão. Foram classificadas para a etapa de lances 
verbais as seguintes empresas: LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, AME COMERCIAL DE 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP e NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME. Foi iniciada a etapa de lances e todos foram 
registrados, conforme histórico em anexo. Finalizada essa etapa registrou-se que a empresa 
LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, ofertou o último lance no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), ficando como a primeira colocada. A empresa NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME, ofertou o último lance no valor de R$ 50.200,00 
(cinquenta mil e duzentos reais), ficando como a segunda colocada. E a empresa AME COMERCIAL 
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP não ofertou lance, permanecendo, o seu valor inicial de 
R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), ficando como a terceira colocada. Logo após, foi 
aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da empresa LEONARDO CARMO DOS 
SANTOS/ME, primeira colocada, para ser submetida a análise e assinaturas dos participantes e da 
Comissão. Franqueada a palavra, o representante da empresa NF CARTUCHOS COMERCIO E 
SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME solicitou diligência quanto ao atestado 
de capacidade técnica apresentado pela empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME pois o 
mesmo não está em papel timbrado da empresa emissora e exigiu a apresentação de notas fiscais 
referentes ao fornecimento com data anterior ao atestado apresentado. O Sr. Pregoeiro suspendeu 
a sessão para tratar dos questionamentos apresentados, ao tempo em que os envelopes no 02, 
com documentação de habilitação das empresas AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
LTDA/EPP, NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA/ME e OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI/ME ficarão retidos 
junto à Comissão. O resultado da diligência será publicado no Diário Oficial do órgão. Nada mais 

10 
o'd 
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3. NF CARTUCHOS COMERC O E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME 
CNPJ no: 21.515.863/0001-71 

Licitantes: 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME 
CNPJ no: 13.523.879/000 Se. 

AME COMERCIAL DE 	KAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 
CNPJ no: 07.805.4241001-72 r  

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

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 de apoio: 

UNk 6,18,14 kimif 
Gabri Silva Barbosa Araujo 

Jos e Pereira Santos 

6115,W 
4 lana Feitosa de Sousa bispo 

2 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EMPRESAS PARTICIPANTES — Pregão Presencial n° 005/2020 

NOME DAS EMPRESAS VALOR DA PROPOSTA INICIAL 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME 67.728,65 
AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 54.000,00 
OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI/ME 69.594,82 
NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA/ME 55.917,16 

EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA A ETAPA DE LANCES — Pregão Presencial n° 005/2020 

NOME DAS EMPRESAS VALOR DA PROPOSTA INICIAL 
AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 54.000,00 
NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA/ME 55.917,16 
LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME 67.728,65 

NOME DAS EMPRESAS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 
LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME 53.000,00 52.000,00 51.500,00 50.900,00 
NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA/ME 52.500,00 51.900,00 51.000,00 50.500.00 
AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 4 S/LANCE S/LANCE S/LANCE S/LANCE 



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

Continuação da Tabela de Lances - Pregão Presencial n° 005/2020 

NOME DAS EMPRESAS ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8 
LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME 50.400,00 50.000,00 
NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE 50.200,00 S/LANCE 
AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP S/LANCE S/LANCE 

no de Pauk: 
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11111111111111111111111111_, 
W13"-6 bi6632889 

• 

a 
TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

2105  LEONARDO C/-V--11R1-6.-08 

021 - A LTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

frIIRE 29104528481 
NPJ 13.523,879/0001-06 
ERTIPICO C) REGISTRO EM 15/05/2019 

aetyCL.—H. 6. 

TIANA REG1LA M O DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n° 97858034 em 15/05/2019 11..V40. 	 Protocolo 196632889 de 15/05/2019 	

15/05/2019 
14.4d,  

Nome da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS NIRE 
29104528481 • 

irge 	tt 	Este documento pode ser verificado et\04111to://renin iiir:Ah ha rum/ ir/AI ii•ni-rirat-Annev-,114AC:nrre-Nr.,n 



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria d.e Comércio e Serviços 
Departamento Naciónal de Registro do Comércio 

REQUERIMENTO DE EMC, Ál310 
TI 

I VII I eln
MigiONIMIWKIMCM8a10~~..W.tIC' A 	• :.L:V. i,.,,n.,,:,!-,.::...   DO REGISTRO DE EMPRESA • RIRE DA SEDE 

, , li 

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO 	 ' 
XXXXXXXXXXXXX 

NOME DO EMPRESARIO 

NIRE DA FILIAL (proonclior Somente 90 ato roloronto o filial) 
I XXXXXXXXXXXXX 	 ir) 

/ 
i: 

(completo, som obreemlures) 	  
LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

NACIONALIDADE 
1" 

BRASILEIRA 
SEXO 

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO 
/  

M 
FILHO ()E 	 

19 	F ill 
REGIME DE DENS(o» casado) 

xxxxxxxxxxxxx  

!d1M 
11-0 

hsrÈ) 	 Imae) 
A MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 	 1 ROSALIA BISPO DO CARMO 	 evo  

ItA 

NASCIDO EM (dele de neacImento) 

28/06/1984  
IDENTIDADE (número) 

08.019.103-74 
órgho emissor 

1 	SSP I1 

UF 

BA 
ICPFlnumero) Lx- 

010 773.805-85 	•-,: . EMANCIPADO POR (forma do omancIpaçao • Poluente no coso do menor) 

XXXXXXXXXXXXX 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO • rua, ao, etc) 

RUA MARIA QUITÉRIA 
NUMERO 

12 ilp COMPLEMENTO 

APT°  202 
BAIRRO/DISTRITO 

ITINGA 
CEP 

42.700-000  
':-PPRint.).900$9,10,0rnIR'"' 

mumcipto 

LAURO DE DE FREITAS  
I 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 BAHIA 
CÓDIGO DO ATO 

080  

DESCRIÇÃO DO ATO 
INSCRIÇÃO 

CÓDIGO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
xxxxxxxxxxxxx 

CÓDIGO DO EVENTO 

XXXXXXXXXXXXX  

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
XXXXXXXXXXXXX 	 • 

CÓDIGO DO EVENTO 

XXXXXXXXXXXXX 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
XXXXXXXXXXXXX 

NOME EMPRESARIAL 
LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

LOGRADOURO 

. 
(ruamo, a(e) 

RUA MANSO CABRAL 
COMPLEMENTO 

NUMERO 

73 

, xxx,<mxxxxxxx""-- 
MUNICIPIO 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 	- 	
..„.. 	.„______ EP 

-4-3.70U:000-  .— 
iço,otGpop.loqiiicip)o 

(I"'4.9.:i/1""'""  UF 	PAIS 	. 
SIMÕES FILHO 	 1 BA 	1 BRASIL 

VALOR DO CAPITAL R$ • 

CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) 

xxxxxxxxxxxxx 

s 10.000,00 

CÓDIGO DE ATIVIDADE 

VALOR 00 CAPITAL • (por exionso) 

DEZ MIL REAIS 

jri 

, 
: 

ECONOMICA 
(cnao) 
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476100

on
3 

4754701 
-4751202 
4751201 
4789005 
xxxxxxx  

DATA DE INICIO 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 
COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. 

RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.  
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. 

fi 

DAS ATIVIDADES 

XXXXXXXXXXXXX 

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

XXXXXXXXXXXXX 

TRANSFEaNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UI,  NIRE ANTERIOR 
xXXXxXXxXXxxX 

UF 

1 XX 

,:, USO DA JUNTA-COMERCIAL 
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ji:MktOit~', 	ri.  .1.sin,  
- 	:3.náo ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO ou pelo reprinontanto/as$Istentolporonto) 

, 

XdZaerneit 	41',"'•'1". 	4;4> 	-roi:›-r  
tI 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

	) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.23-7-00 • Comércio varejista de bebidas 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes dornissanitários 

NÚMERO LOGRADOURO COMPLEMENTO 
R MANSO CABRAL 73 

CEP 
43.700-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

muNiclPio 
SIMOES FILHO 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
plenna@plennacontabil.com.br  (71) 8604-7100 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/04/2011 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*** ***** SITUAÇÃO ESPECIAL 

~Me*** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
13.523.879/0001-06 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
08/04/2011 

   

NOME EMPRESARIAL 
LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MASTER PAPER 

PORTE 
ME 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/01/2020 às 20:57:44 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

I 
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44,  4§, ê Pefeíf a Santos 
tAmdt:10 OA COPE. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
Secretaria Municipal da Fazenda 
Coordenação do Cadastro Econômico 

N°: 0004292019 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
Razão Social: LEONARDO'CARMCVDOS SANTOS 
Endereço: RUAWNSO CABRAC,. 
Complemento:  
Bairro: CENTRO 

CEP143.700-000 

-r— „_AtiVidadePrincipal r - ; f Atividade 
Comercio ,varejistãfle,materiaisde'construcao.nao,especificados,anteriormente 

Atividade(s)Secundária(s) 

Atividade 

Comercio varejista de produtos,alimenticios'ern geral ou especializadoJ.  áem produtos alimenticios 

Comercio ,varejista especializadade equipamentos e suprimentos de informatica .1 	I 	 1 	s Comercio varejista.especializado_d de equipamentos e suprimentos de informatica. i 	-)1, 	de-rrmilr 007 4-1 	`1. Recarga de cartuchospara equipamentos de Infomática 
P. 	 1.r. Comercio varejiãtair-de,moveis 

1. 	'kh_ 1.4)  . Comercio varejistade,artigos de,papelária 
t e-'19. 	. PC Comercio varejista dwpftdutos saneantes domissanitarios 

Comercio varejista de bebidas 
k 

naO 4pecificados/arleriorme-ntee7C4eâ . 	• 	.r>, 

Descri0OldoSérviço 
".C:----  7- 	‘ R., rZ45,  -..)s. 14.01' 	Lubrificação, limpeza, lustração„revisão;,carga, conserto, restauração -:.g?-, 	 Li li — 

Cnae 
004744005 

Cnae 

004723700 

004729699 

004751200 
004751201 
004751202 
004754701 
004761003 
004789005 

Código 

Inscrição Municipal:100.10296 
Processo de Insc2n-871/2011 

' 

Qbservações: 

Dadás Fiscais da Inscriç.ão 
',....CNPJ: 13.523.879/0001-06 ......---IOtádual: 

IiirákidarAtividade::08/04/2011 Validaderbanitivo 

St,  'ff  A autenticidade,deste documento podera'..ser.confirmada no endereço: http//wvod:i'éláz@simoeáfilho.ba.gov.br  através do código rwore' 
de.validação-0010100102962019000429 

Jos le Pereira Santos 
1:1ENIBRO DA COPEL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

Secretaria Municipal da Fazenda 
Coordenação do Cadastro Econômico 

Cartão de Inscrição Municipal N° 0004292019 
Razão Sociak,LEONARDO CARM!3 DO5',SANtal 
Endereço: RUgMANSC[CABRAC, 7â 

17, Bairro: CENTO_ 	 MunIcIplo: •SrMOEST111-10 Complemento:,. 	 r--4? Inscrição Munictpat-0010296-- 	a 	(CPF/CNKr: 131523:879/0001-06 Insc. Estadual:Z 
CGA: 0130535001029600-744005 

Atividade Principal:— 
Comercio varejista de materiais de-construcao•nao especificados anteriormente 

1 1 Atividades Secundárias: 
004723700 -Yoga, 	fir Comercio varállsre de prcidútOs alimegticiospm ¡geral ou especializado em 

prodürde-alittientIOWs7aci eSpecificeildt ariteriOrmente "rt 
Comercio varejistasspecializado.de, equipamento& e suprimentos de 
inforrretiCe 

Comercio varejista,de bebidas 

004729699 

004751200 

004751201 

004751202 

004754701 

O 4761003 

004789005 

Comercio.varejistai specialirado da equipamentoe e suprimentos de 

Recarga de cartuchos-para equipemantos,"de 

Comercio' arejistà-dirmóVéls 

Come_rcib varejieta:driartigosiderpapelaria 

Comercio varejistasle_proautos saneantes domissanitarios 

fInfomática 

$ I 

Serviço: 
14.01 	 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, conserto, 

restauração 

Processo de inscrição: 3871/2011 	 Validade: Definitivo 
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço: 
http//www.sefaz@simoesfilho.ba.gov.br  através do código de validação 

0010100102962019000429 

tino de Paula 
SocAr°  

CktARRMW 
Gabe 

IdttAtt!liffi 
riAsã kniqb 

pp0i0 

4,4 
Jus .t.'e Pereira Santos 

RO DA COPE.t. 



Elder Celesti o de Paula 
Pin 

11/03/2020 	 201.49.38.74:81/services/alvara_consulta.php 

Alvará - Validação 

Informe a chave de validação do Alvará 

Chave: (3010 10 0 10 29 6 2 0 190 00429  

   

 

ID 

   

 

3d33f9 

   

Caracteres: Od33f9  

Repita os cinco caracteres da imagem 

validar  

Tipo Alvará: ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Número: 0010100102962019000429 

Emitida: 29/01/2020 21:20:38 

Validade: Definitivo 

Dados/INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nome: LEONARDO CARMO DOS SANTOS (0010296) 

CNP): 13.523.879/0001-06 
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27/02/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

  

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
CNPJ: 13.523.879/0001-06 

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: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 10:09:06 do dia 27/02/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/08/2020. 
Código de controle da certidão: 640A.FD51.83E8.398D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Receita Federal 

11/03/2020 
	

Confinitação de Aütelitididade da Certidão 

Os 	BRASIL 	Acesso à informação 	 Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 13.523.879/0001-06 
Data da Emissão : 27/02/2020 
Hora da Emissão : 10:09:06 
Código de Controle da Certidão : 640A.FD51.83E8.398D 
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 27/02/2020, com validade até 25/08/2020. 
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Contribuinte: LEONARDO C::ÀRMRIDPOS,SANTpS 
Rr 	MAi\I—S4O„CABRAL.-.73 CENTRO - 
SIi\'/IõES'FILHO.,•BA7CEP'43'.-700000 . 

CNPJ/CPF: 13.523.879/000.1-06 

aL 

Endereço: 

	Inseriçao E com °aliei:100_10296 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

rrr 
CERTIDÃO POSITIVA-COM EFEITO DErCERTIDÃO NEGATIVA „: 	 - "Yr f.  

CERTIFICAMOS que, consültaidas as bases nyformatizadas e\integradas ao sistema de 
processamento de dados ‘da-V-ND,SdaX§e-9etaria)  M'unicipal de 'Faze-tida! relativamente ao 
Contribuinte acima iiidicadb, txitten'tiirlde,Ple'n7giUas5-fiscais.,_ca_dastlaciás em riorxte do requerente, 
as quais estão com .álexigibilidfail'e'áiSpetii::Pill:.,,fr(l'erábad'e'aC"Ofr'dor parcelamento adimplente; 
divida ativa com depósito judiciai ifiteedr"ál;ofrolle's'à'kãxhinistrã-iivolfiscal em 'prazo de/ou com 
reclamação/recurso/OrdenfjirdiciÈ1) 

Dispositivo legal: Ari. 206 do CTN d'art. 391-e 393.1dalei Municipal 895/2012 

Fica ressalvado o direito -de -a'SecretanMúniCipar Fazenda(de,Siniões.Filho exigir,cobransa de 
quaisquer debitos,referentes a recolifimm'ento'"s qife-não 	 a."'-"se-r) Ne 	"Nr" 	 .1••••er 	..a,.- nrados pela Secretanat,1‘,4unicipal de Fazenda, observado o prazo,decademal ou prescricionaff 
conforme prerrogativjalgal,previàfamo,artigo 395 parágrafo 3° ddeel- MuiliciPal,n° 895/2012. 

A/autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço 

http?
/2.eja__,,,.....22,),e‘a;goV:br '5( 

Chave de validação da catiaão:2020-0002001 

Data da emissão: 29/1/2020 	HoraeOnaissao: 21:19:05 	'Validade:28'/04/2020 

LT 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este docu ento. 
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11/03/2020 	 201.49.38.74:81áeRriê'ããrtidad jOn§ulta_vializar.php'?c=FEEGEEEEGEG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
Secretaria Municipal da Fazenda 
Coordenação do Cadastro Econômico 

TERMO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

Nome: LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

CNPJ: 13.523.879/0001-06 

DADOS DA CERTIDÃO 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA 

Número: 20200002001 

Emitida: 29/1/2020 

Validade: 30 dias 

Atestamos a validade da certidão acima descrita conforme código de validação 20200002001 em 
11/03/2020. 

Elder Cert no de NOW. 
ChlARAMUN 

Gabriel S, B rbosaAraúj:. 
A oio 

44 ,41,1iN 
ti  os e Pere'ra Santo_ 

EkR0 DA COPEL 

201.49.38.74:81/services/certidao_consulta_visualizar.php?c=FEEGEËEEGEG 	 1/1 



mo de Paula 
goeire 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 29/01/2020 20:56 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa Negativa de Débitos Tributários 
	3823 

Lio5 
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°:20200326268 

RAZÃO SOCIAL 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

019.714.224 	 13.523.879/0001-06 

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 29/01/2020, 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 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 
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GOVERNO DO. ESTADO DA BABIA 

SECRETARIA DA .FAZENDA 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20200326268 

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

RAZÃO SOCIAL 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

019.714.224 13.523.879/0001-06 

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA. 

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 29/01/2020 VÁLIDA ATÉ 29/03/2020 
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C 
CAIA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	13.523.879/0001-06 
Razão SOCiai:LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
Endereço: 	RUA MANSO CABRAL 73 / CENTRO / SIMOES FILHO / BA / 43700-000 

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

O 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:27/02/2020 a 27/03/2020 

Certificação Número: 2020022702543649422689 

Informação obtida em 27/02/2020 10:05:50 

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

Voltar 
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stórico do Empregador 	 Página 1 de 

47' 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos 
últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do 
Empregador. 

Inscrição: 13.523.879/0001-06 
Razão social: LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

Dúvidas mais Frequentes! Inicio ! V - 1.1 

Número do CRF 
Data de 

Em issão/Leitura 

27/02/2020 

02/2020 

20/01/2020 

30/12/2019 

11 /12/2019 

22/11/2019 

01/11/2019 

13/10/2019 

23/09/2019 

03/09/2019 

15/08/2019 

27/07/2019 

08/07/2019 

1 q/06/2019 

s)1/05/2019 

12/05/2019 

23/04/2019 

04/04/2019 

16/03/2019 

25/02/2019 

06/02/2019 

18/01/2019 

30/12/2018 

11/12/2018 

22/11/2018 

30/10/2018 

11/10/2018 

22/09/2018 

03/09/2018 

Data de Validade 

27/02/2020 a 27/03/2020 

08/02/2020 a 08/03/2020 

20/01/2020 a 18/02/2020 

, 30/12/2019 a 28/01/2020 

, 11/12/2019 a 09/01/2020 

22/11/2019 a 21/12/2019 

01/11/2019 a 30/11/2019 

13/10/2019 a 11/11/2019 

23/09/2019 a 22/10/2019 
1 , 03/09/2019 a 02/10/2019 

15/08/2019 a 13/09/2019 

27/07/2019 a 25/08/2019 

, 08/07/2019 a 06/08/2019 

. 19/06/2019 a 18/07/2019 

131/05/2019 a 29/06/2019 

12/05/2019 a 10/06/2019 

23/04/2019 a 

04/04/2019 a 

16/03/2019 a 

25/02/2019 a 

106/02/2019 a 

; 18/01/2019 a 

30/12/2018 a 

11/12/2018 a 

22/11/2018 a 

30/10/2018 a _ 
111/10/2018 a 

22/09/2018 a 21/10/2018 

03/09/2018 a 02/10/2018  

.2020022702543649422689 

2020020802594359532735 

2020012003153503298371 

2019123003362175541309 L 
2019121105513715146505 

2019112204511009081391 

2019110105165452068030 

2019101307553067926081 

2019092303533242297011 

2019090305294349614004 

2019081502555393611783 

2019072702182284036800 

2019070801592345718226 

2019061902462287629566 

2019053102474847670467 

2019051202044546467752 

2019042302234695477610 

2019040403154364754030 

2019031602502475628233 

2019022501132119166559 

2019020602205472331427 

2019011802135982224715 

2018123001400582090070 

2018121102510612809996 

2018112201372632474570 

2018103112011169322925 

2018101120441663219388 

.2018092214211365866765 

2018090314051142361471 
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03/05/2019 

14/04/2019 

26/03/2019 
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28/01/2019 

09/01/2019 

21/12/2018 

28/11/2018 

09/11/2018 
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Página 2 de 
2018072617263841587822 

12018070716142527392708 

12018061816502287397051 

12018053016524901418240 

i 2018051117205132924540 
—1 
12018042216532208830716 

 

1 2018040316465321099299 
-- 

12018031518130338512000 

  

stórico do Empregador 

.2-6707/2018 26/07/2018 a 24/08/2018 

07/07/2018 07/07/2018 a 05/08/2018 

18/06/2018 18/06/2018 a 17/07/2018 

30/05/2018 30/05/2018 a 28/06/2018 

11/05/2018 11/05/2018 a 09/06/2018 
• 

22/04/2018 22/04/2018 a 21/05/2018 

03/04/2018 03/04/2018 a 02/05/2018 

15/03/2018 15/03/2018 a 13/04/2018 

Resultado da consulta em 11/03/2020 14:56:36 
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Página 1,  de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.523.879/0001-06 

Certidão n°: 2686725/2020 
Expedição: 29/01/2020, às 21:00:18 
Validade: 26/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica -se que LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

13.523.879/0001-06, 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 
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 no concernente aos 
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. 

. 	• 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.523.879/0001-06 
Certidão n°: 2686725/2020 

Expedição: 29/01/2020, às 21:00:18 

Validade: 26/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica—se que LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n' 

13.523.879/0001-06, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 692-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n9  12.940, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1970/2011 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 

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 no concernente aos 
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. 



Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (27/02/2020 às 10:11) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n° 13.523.879/0001-06. 

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://divulpacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
5E57.BFFF.2090.0087 no seguinte endereço: https://www.cni.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

pet - . a Sa"t0- nesao o p, copa. àc.) ; 

rnprobidade Administrativa e Ineleãribilidade 

Gek st t o de Pauta  
weg,c0" 
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11/03/2020 
CadãstftMaCional de Concle.naçõ5 Ci,7eis por Ato de Improbidade Administrativa.. 
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4..Nffir)fr 
Çônfirmação de Autenticidade 

A Certidâo que possui o cOdigo de controle 5E57.0FF,F,:2090.0087 emitida em W02/2020 In 1:00. vi. ell 13.523.879/0001-00 possui o i esultado: 	
62: 

. • ',':4";4' 
Certifico que nesta data 127/02/2020 ás II): I 	nâo 
consta registro no Cadastro Nacional de Coridenaçâes Civeis por 
Ato de Improbidade Administrativa u Inelegibilidade, supervisionado pelo 
Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNP) no 13.523.879/0001-0G. 
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trio  de POig  

.A06°  
PEDIDO N°: 

004184334 

11101I II II II II 

004184334 
v?  

27/02/2020 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 004184334 	 FOLHA: 1/1 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esagjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriore a data de 27/02/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS ME, portador do CNPJ: 13.523.879/0001-06, estabelecida na RUA 
MANSO CABRAL, 73, CENTRO, CEP: 43700-000, Simões Filho - 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, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

.1. 

CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 004184334 	 FOLHA: 1/1 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 27/02/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS ME, portador do CNPJ: 13.523.879/0001-06, estabelecida na RUA 
MANSO CABRAL, 73, CENTRO, CEP: 43700-000, Simões Filho - 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, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. 

CÂMARAM 	AIRSimhS'Filú 
arbosa Aráijo 

Ekier Celerse  no de Paula 	 Apoio p   

Jos 	e Pereira Santos 
ítiEMBRO DA COPEL 
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CÂMARA MUNI 
Gabriel S.A 

SIMÕES FILHO 
bosa Araújo 

010 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES HABILITY 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Leonardo Carmo dos Santos, 
inscrita no CNPJ sob o n°13.523.879/0001-06, estabelecida na Rua Manso 
Cabral, n°73, bairro Centro, na cidade de Simões Filho, Estado de Bahia, 
prestou serviços à Centro de Formação de Condutores Hability, CNPJ 
n° 12.974.221/0001-40, estabelecida na Rua Vereador João de Oliveira 
Campos, n°140, bairro Cia, na cidade de Simões Filho, Estado de Bahia, 
detém qualificação técnica para fornecer Material de Escritório. 

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou Materiais de Expediente 
e Escritório, durante 12 meses. 

Informamos ainda que as entrega dos materiais acima referidos apresentaram 
bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas 
obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a 
presente data. 

Simões Filho, 31 de Janeiro de 2020. 
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DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 70  

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 005/2020 

Prezados Senhores, 

A empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob n.° 13.523.879/0001-06, 
estabelecida na RUA MANSO CABRAL n° 73, bairro CENTRO, CEP 43700-000, cidade de 
SIMOES FILHO, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão 
Presencial n° 005/2020, 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. 

SIMOES FILHO, 28 de Fevereiro de 2020. 

CÂMARA 	Ai DE SIMÕES FILHO 
Gabrie 	Barbosa Araújo 

Apoio 
44kb, 

tiosakrpereira Santo... 
IMABRO DA COPEL 

Master Paper - CNPJ.: 13.523.879/0001-06 - I.E.:019.714.224 
Rua Manso Cabral, 73 - Centro. CONTATO(71)98604-7100 

CEP.: 43.700-000 - Simões Filho/BA - EMAIL: carmovic@hotmail.com  



LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
CNPJ : 13.52.8-79/0001-k:,  

CPF: 0f0773.805-85 

Q04 

DECLARAÇÃO — ART. 90  DA LEI No 8.666/93. 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 005/2020. 

Prezados Senhores, 

A empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob n.° 13.523.879/0001-06, 
estabelecida na RUA MANSO CABRAL n° 73, bairro CENTRO, CEP 43700-000, cidade de 
SIMOES FILHO, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão 
Presencial n° 005/2020, 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. 

SIMOES FILHO, 28 de Fevereiro de 2020. 

 

CÂMARA MUNICI 	OES FILHO 
Gabriel S. Ba osa Araújo 

Apoio 
Josa e Pereira Santos 

MEMBRO DP. COPEL 

Master Paper - CNPJ.: 13.523.879/0001-06 - I.E.:019.714.224 
Rua Manso Cabral, 73 - Centro. CONTATO(71)98604-7100 

CEP.: 43.700-000 - Simões Filho/BA - EMAIL: carmovic@hotmail.com  
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 005/2020 

Prezados Senhores, 

A empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob n.° 13.523.879/0001-06, 
estabelecida na RUA MANSO CABRAL n° 73, bairro CENTRO, CEP 43700-000, cidade de 
SIMOES FILHO, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão 
Presencial n° 005/2020, 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 licitatório ou da execução do Contrato. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

SIMOES FILHO, 28 de Fevereiro de 2020. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

COMUNICADO 

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Simões Filho comunica ao 
representante legal da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, Sr. 
Leonardo Carmo dos Santos, participante do Pregão Presencial no 
005/2020 (fornecimento de materiais de escritório) ocorrido no dia 
11/03/2020, às 09h:30min, onde foi solicitado pelo representante legal da 
empresa NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA/ME, Neivson dos Santos Melo "diligência quanto ao 
atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa LEONARDO 
CARMO DOS SANTOS/ME pois o mesmo não está em papel timbrado da 
empresa emissora e exigiu a apresentação de notas fiscais referentes ao 
fornecimento com data anterior ao atestado apresentado". Sendo assim, 
estamos solicitando da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, que 
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta data, nos forneça as cópias 
das Notas Fiscais, visando comprovar o fornecimento dos materiais 
discriminados em favor da empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE 
CONDUTORES HABILITY LTDA/ME, CNP.] no 12.974.221/0001-40, no 
período apontado no Atestado de Capacidade Técnica. Este prazo poderá 
ser prorrogado por igual período, desde que solicitado formalmente (por e-
mail ou presencialmente, junto ao setor de protocolo) pela empresa, 
devendo ainda ser aceito pela Administração. 

Simões Filho, 13 de março de 2020. 

Elder C 	o se aula 
regoeiro 

CWARAIMPI 
G briel S. B osa ArailW 
3 	Apolo 

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

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  

CWARAMUNICIPRLDESIMÕESFUO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

rjj.  '' .-j.;:iZe.  ,s, 
Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho iiiw - 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 	 z-'27'  33 	•Cir;t sexta-feira, 13 de março de 2020 11:10 	 (A 
'carmovic@hotmail.com' 	 L QÇ J.11 
COMUNICADO - PP 005/2020  
COMUNICADO - LEONARDO.jpeg . 

Alta 

Bom dia Sr. Leonardo Carmo dos Santos. 

Encaminho em anexo, comunicado ao representante legal da empresa LEONARDO CARMO 
DOS SANTOS/ME referente ao pedido de diligência do Pregão Presencial no 005/2020. 
Solicito que dê ciência do recebimento e que comunique qualquer dúvida caso haja. 

Atenciosamente, 

Elder Celestino de Paula 
Pregoeiro Oficial 
Câmara Municipal de Simões Filho 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
SIMÕES FILHO 

BAHIA 

PRAÇA DA BÍBLIA 
CNPJ: 13.612.270/0001-03 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2: PRG 000058/2020 

Documento: 	 PROCESSO ADMINISTRATIVO 

; Data: 	 17/03/2020 14:25:46 
y••.,,. 

Secretaria de Origem: 	 Protocolo Geral 

Lotação de Origem: 	 PROTOCOLO GERAL 

Requerente: 	 LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

Lotação de Destino: 	 COPEL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Destinatário: 

Observações: 	 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO COMUNICADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2: 	PRG 000058/2020 

Data: 	 17/03/2020 14.25:46 

Usuário: 	 • Romano Araujo Pereira 

!Recebido Em: 
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SIMÕES FILHO, 17 de Março de 2020 
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CIMARA MUNICIPAL DE SIRES FILHO 
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MasterPaper 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Setor COPEL 

Ref.: Pregão Presencial no 005/2020 

A empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob n.° 

13.523.879/0001-06, em atendimento à solicitação do comunicado recebido no dia 13 

de Março de 2020 (sexta—feira) para apresentação de documentos referentes ao 
Pregão 05/2020, venho por meio desta solicitar prorrogação do prazo. 

Master Paper 	CNPJ.: 13.523.879/0001-06 - I.E.:019.714.224 
Rua Manso Cabral, 73 - Centro. CONTATO(71)98604-7100 

CEP.: 43.700-000 - Simões Filho/EA - EMAIL: caxmovic@hotmail.com  



diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gov.br  

De: 	 diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gov.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 18 de março de 2020 11:48 
Para: 	 'carmovic@hotmail.com' 
Assunto: 	 Extensao de prazo 

Conforme oficio datado de 17/03/2020, solicitando prorrogação de prazo para atender o requerido no pregão 
05/2020, 

Fica prorrogado o prazo de 03 dias uteis para cumprimento do mesmo. 

Administração. 

CÂMARA MV 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

SIMÕES FILHO 
BANIA 

PRAÇA DA BÍBLIA 
CNP): 13.612.270/0001-03 

REQUERIMENTO N2: PRG 000064/2020 

Documento: 	 RESPOSTA DE RECURSO 

! Data: 	 ! 23/03/2020 11:33:23 

Secretaria de Origem: 
	

Protocolo Geral 

Lotação de Origem: 
	

PROTOCOLO GERAL 

Requerente: 	 LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

• 
	lotação de Destino: 

	
COPEL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

j.  Destinatário: 
	

COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Observações: 
	

1RESPOSTA DA SOLICITAÇÃO DE DIRIGENCIA A EMPRESA DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
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-CONTRATO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS ESCRITORIO 
• 

Pelo presente instrumento particular, de um lado como CONTRATANTE, Empresa 
Centro de Formação de Condutores Hability, com sede na cidade de Simoes Filho - 
BA, Rua Vereador João de Oliveira Campos,140 — CIA 1, inscrita no CNPJ sob o n° 

12.974-.221/0001,40, neste ato- representada .nele sua Gestora .Sr.a. ,Darsk Luci Souza 
da Silva Borges, e de outro lado, como CONTRATADA, Leonardo Carmo dos Santos - 
ME, com sede na cidade de Simões Filho - BA, Rua Manso Cabral, 73 - Centro, 
inscrita no CNPJ sob o n° 13.523.679/0001-06, neste ato representada pelo seu 

direldr Sf. téitifiaTdd Cãfitd ddê Safira, Ettipregáld, tê'eff entre' st com jUSta e° 

contratado o presente CONTRATO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS DE ESCRITORIO, tendo como prazo 12 (doze) meses, que se obrigam a 
cumprir e respeitar, por si, seus herdeiros ou sucessores a qualquer título, mediante as 

clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA 1. Constitui objeto do presente contrato o fornecimento mensal dos 

materiais abaixo: 

5 Cx de Papel A4 - R$ 850,00 
3 1 CX de Caneta Bic(50)und — R$ 35,00 	1VNISId0 O IA10 3d3dN00  

ON113 93O1A119111d13INflOiVèlVIA11/0 2 Toner HP 85A - R$ 145,00 
5 CX Grampo 26/6 — R$ 22,50 

XCIipsff—R$5,OU 

CLÁUSULA 2. O valor do material a ser fornecido pela CONTRATADA será fixo, 
conforme estipulado acima sem reajuste no período contratado, pago de forma a vista 

em espécie tôdó diá 20 dê dada" 

CLÁUSULA 3. Todo material deverá ser entregue na cidade de Simoes Filho-BA, na 
Rua Vereador João de Oliveira Campos,140 — CIA 1, aos cuidados do Sra. Daniel, 

ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade 	ônus de transporte 

e descarga dos materiais, que caberão à CONTRATADA. cimirot 	S IÕES FILHO 
lana F, 

CLÁUSULA 4. As entregas deverão ser feitas todo dia 10 (dez). 
de Sousa Bispo 
' APPuer Ceiestin 

ire 
CLÁUSULA 5. Todo o material fornecido deverá submeter-se ao controle e qua idade 

exigido pela CONTRATANTE, segundo o estabelecido pelo Siste á  a de Quali s ade da 
4okk 

4,1 
Jo -f e Pereira Santo, 

MEMBRO DA COPEI 
CÂMARA MUNI 	SIMÕES FILHO 

Gabriel S. Ba iosaArajo 
,A o 



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

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS No 018/2019 

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/Ba, inscrita no CNPJ no 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO 
DE SOUZA, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa LEONARDO CARMO 
DOS SANTOS/ME, CNPJ no 13.523.879/0001-06, situado a Rua Manso Cabral, 73, Centro, 
Simões Filho/BA neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato 
Social, pelo Sr. Leonardo Carmo dos Santos, portador do documento de Identidade no 
08.019.103-74 e CPF no 010.773.805-85, aqui denominada CONTRATADA, resolvem 
firmar o presente instrumento para fornecimento de materiais de escritório, autorizado 
pelo despacho constante do Processo Administrativo no 077/2019, Nota de Empenho no 
095, referente ao Pregão Presencial no 001/2019, que regerá pelas Leis 8.666/93, 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: 

CLAL1S1.JLA,PRIMEIRA DO.OBJEFO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho. 

§ 10. - O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Anexo Único deste Contrato. 

I•FCLULÁSEÜNDA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

CÂMARAMUN 	iE SIMÕES FILHO 
Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 	 GabrielS. ol?oosa Araújo 

Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.03 — Material de Consumo — Material de escritório/Material de Expediente. 

III 	CLAÉJSOLATERCEIRA..=.  PREÇO ,E CONDIÇÕES- DE"PAdAMENtO 	CAMARA N IPA 'DE SIMOÊÈii.11 
3.1 O valor global.deste contrato é de R$ R$ 54.050,00 (cinquenta e quatro mil e anque lana F. d SotwaBihsfo  

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

§ 20. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem 
implicará na aceitação definitiva dos materiais, total ou parcialmente. 

IV.-LAU SU'LA' QUARTA-  -'-: PRAZO' CONTATUAL-' 	 - Eldet' Céjáti 
g 

 dd0d0i 
1.1. O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será a partir de sua as

Pre 
 ra e seu encerramento em 

31/12/2019. 
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4.2. Este contrato poderá ser renovado mediante termo aditivo, se houver interesse de ambas as partes em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93. 

V - 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 
constando detalhadamente, no que couber, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e 
prazo de garantia. 

	

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, 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 ás 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, ncargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

ode Pa Elder Clesti 
5.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem p 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver suj 

ução do 

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. 
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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. 

(4.5.CA::,0ç.r...A.: 4-.,01à1MGAÇÕÇSDA.,ÇQNTRATANE7: 

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. 

0A5, PENALIDADES 

§ 1°. A CONTRATADA e a CONTRATANTE sujeitar-se-ão, no caso de inadimplemento de suas obrigações, 
sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, a penalidade de 0,3% (três décimos por cento) ao 
dia, até o 300  (trigésimo) dia de atraso sobre o valor proporcional do contrato. Salvo se por motivo de força 
maior devidamente comprovado. 

§ 20. 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. 

§ 30, 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: 

3 

I. advertência; 

lana F, de Sousa Bispo 
Apoio 

a) Advertência, que deverá ser feita atra 

multa(s) 	CÂMARA NICIPAL DE SIMÕES F11110Elder C elestl 
CINARAMUN 	ES1MÕES FRIJO 

Gabriel • 	sa Araújo 
A 

ificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do 
representante legal da CONTRATADA, 	elecendo prazo para cumprimento dás obrigações 
assumidas; 

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; 
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Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das obrigações 
assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 300  (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. 

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

§ 5°. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compens.atório e o seu pagamento não eximirá o 
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

SERVIÇO/REAJUSTAMENTO 
	 'REGIME E DÃFISCALIZÃ' 

	
ECÚ 

8.1. A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa Legislativa Sr. 
Edson de Almeida Souza, Diretor de Administração Geral, Matricula n0  98011033. 

8.2. A pessoa credenciada, pela CONTRATANTE, como fiscalizador do contrato possui poderes para verificar 
o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições, sendo que sua eventual omissão não eximirá a 
CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos perante o CONTRATANTE. 

8.3. Os preços cotados 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. 

IX -;CLAUSULA:NONA -T  DA RESCISÃO 
	 , 

9.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais 
e as previstas na lei n0  8.666/93. 

§ 1°. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei 8.666/93 

§ 20. A rescisão do Contrato, antes do seu término natural, será formalizada através de celebração do termo 
de encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de 
todos os direitos, e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição de Lei ou deste instrumento, 
vigorarem além da data do seu encerramento. 

§ 30. 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. 
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Simões Filho, 14 de maio de 2019. 
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350 

—'-TERMO-E CONDIÇÕES:ÇEMI:  

10.1. Os materiais serão executados na forma estabelecida no Anexo Único, deste Contrato. 

10.2. A CONTRATADA não poderá transferir a execução do que se trata o presente contrato, nem 
tampouco, transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste, no todo ou em parte, salvo com 
consentimento por escrito da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

10.3. Ficam reservados à Câmara Municipal o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, nas Especificações, nas Leis, nas Normas e em 
tudo mais que se qualquer forma relacione, direta ou indiretamente, com o objeto desta Licitação. 

10.4. Serão partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, todos os elementos fornecidos 
que serviram de base à contratação, os pareceres da Comissão de Licitação e demais elementos. 

10.5. 	Este contrato é regido pela Lei Federal no 8.666/93 e 10.520 e suas alterações. 

XI,,S00...:02k0.C.OVIA.:. ()...F.0 ORA - FORO 

11.1. 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. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS - Contratada 

Testemunhas: 
,r) 
j.:),(ne--, 	 fÁ.);••-- 

CRI:: RS 

j  2a 	1) 	 LIC:u\," V:k5. Cçj  
C.P.F: 

(je,  
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 018/2019. 

Fornecimento de materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme descrição abaixo: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca 
Quant. Valor 

Unit 
Valor 
Total 

Arquivo morto multionda, composto de plástico. 
Dimensões aproximadas: 	50x245x135 mm. 	O 
produto deverá possuir espaço apropriado para 

 	identificação.  UND Polibras 300 4,10 1.230,00 

310,00 

Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor azul, 
corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 	cristal 
transparente, tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e uniforme, 
comprimento aproximado de 140 mm, com a 
marca do fabricante gravada no corpo. Carga: - 
tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com 
ponta metálica, esfera em tungstênio. Conter o 
selo de identificação da conformidade que deve 
ser 	aposto 	na 	embalagem 	e 	atender 	a(s) 
norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 	vigente(s) 	do 
INMETRO. O produto deverá ser acondicionado 

	 em caixas com 50 unidades cada.  CX 

lder C 

Bic 

elesti 
Pr 

O 

o de 

s o 

Pa 

31,00 

3  

Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 	cór 
vermelha, corpo em material plástico resistente 
cristal 	transparente, 	tampa 	removível 	e 	com  
haste para fixação ao bolso. Com  escrita macia 
e uniforme, comprimento aproximado de 140 
mm, com a marca do fabricante gravada no 
corpo. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 
mm, com ponta metálica, esfera em tungstênio. 
Conter o selo de identificação da conformidade 
que deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO. O produto deverá ser acondicionado 
em caixas com 50 unidades cada CX Bic 

CÂMARAMUN 
Gabriel 

(1114 
fill 
i 

S. ls, i 	o 
A 	o 

5 

SMESFIlli0 
a Araújo 

31,00 155,00 Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 	cor 
preta, 	corpo 	em 	material 	plástico 	resistente 
cristal 	transparente, 	tampa 	removível 	e 	com 
haste para fixação ao bolso. Com  escrita macia 
e uniforme, comprimento aproximado de 	140 
mm, com a marca do fabricante gravada no 
corpo. Carga: tubo plástico aproximado. de 130,5 
mm, com ponta metálica, esfera em tungstênio. 
Conter o selo de identificação da conformidade 
que deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do CX 

CÂMARAMUN1 
12 
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E 
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INMETRO. O produto deverá ser acondicionado 
 	em caixascom 50 unidades cada. 

5  

Cartucho 	para 	impressora 	HP 	22 	colorido, 
original 	do 	fabricante 	do 	equipamento, 	não 
recarregado e não remanufaturado. Embalagem: 
deverá conter etiqueta indicando a procedência 
do item, mediante a informação do numero de 
Autorização de Fornecimento de Material — AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da 
empresa fornecedora. UND Hp 80 ' 	84,00 6.720,00 

6  

CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original 
do fabricante do equipamento, não recarregado 
e 	não 	remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 
conter etiqueta indicando a procedência do item, 
mediante 	a 	informação 	do 	numero 	de 
Autorização de Fornecimento de Material — AFM,  
número da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da 
empresa fornecedora. 

• 
UND 

Elc 

Hp 

er C lesta 

2  

o de Pwl,  

45,00  4.050,00 

7  

CD-R 	virgem 	embalado 	individualmente 	em 
envelope apropriado. Devendo 	er acomodado 
em 	caixas 	contendo 	50 	unidades 	cada. 
Características: 	Capacidade 	para 
armazenamento de 700 MB de dados, ou 80 
minutos de audio, velocidade de gravação de 1 
a 52x, tendo em uma das faces a identificação 
técnica da mídia (tipo! capacidade para dados e 
áudio / velocidade de gravação e espaço para 
escrita 	do. 	conteúdo 	gravado 	com 	caneta 
apropriada). As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente na 
embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: 	nome/CNPJ do fabricante, site, 
nome do produto, data de fabricação, número 
do lote, composição, peso, endereço, telefone 
de contato, modo de usar e precauções no uso 
do produto. CX 

Multilas 
er 

SIMÕES Rilt0 
bosaAraúj 

imo 

IDESIMOESF.LHO 
Sousa Bispo 
oio 

 	39,00 

, 

117,00 

522,00 

CANARAtI 	. 
Gabriel S. B 
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A 

3 

8 

Clips para papel, em aço niquelado, número 2/0 
(dois). Embalagem: caixa com 100 unidades que 
deverá ter as seguintes informações impressas 
pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem 
em 	que 	o 	produto 	esta 	acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, 	marca do produto, 
quantidade, 	composição, 	normas 	vigentes 	e 
registros 	nos 	órgãos 	competentes. 	Material 
conforme Norma SAE 1010/20. CX Clipes 180 2,90 

9 

Clips para papel, em aço niquelado, número 4/0 
(quatro). 	Embalagem: caixa com 50 unidades 
me 	deverá 	ter 	as 	seguintes 	informações 
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem 	em n 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: norne/CNPJ cio fabricante, marca 
do 	produto,  _quantidade 	composicão, 	normas CX  Clipes 

_ 180 2 90 522 00 
CAMARA MUNICIPAL SIMÕES FILHL 
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vigentes e registros nos órgãos competentes. 
Material conforme Norma SAE 1010/20. 

. 

10 

Cola bastão, em tubo plástico, não tóxica, base 
giratória, formato cilíndrico, peso líquido entre 8 
e 9 g, com dados de identificação do produto e 
marca 	do 	fabricante. 	Conter 	o 	selo 	de 
identificação 	da 	conformidade 	que 	deve 	ser 
aposto na embalagem, de forma visível, legível, 
indelével 	e 	permanente. 	O 	produto 	deverá 
atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) do INMETRO. UND Maripel 90 2,50 225,00 

11 

Corretivo 	líquido, 	com 	18 	ml, 	atóxico, 	com 
formulação 	à . base 	de 	água. 	As 	seguintes 
informações 	deverã.o 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que 

, produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 
fabricante, 	site, 	nome 	do 	produto, 	data 	de 
fabricação, número do lote, composição, peso, 
telefone 	de 	contato 	e 	modo 	de 	usar. 	As 
informações constantes do selo deverão estar 
conforme 	a 	Portaria 	'metro 	No 	333/2012: 
Segurança, Compulsório, Registro 002987/2014, 
INNAC0061, INMETRO. 

. 

UND 
LeacLe 

o 

" 

20 2,50 
, 

50,00 

, 

12 

DVD-R virgem 	embalado 	individualmente 	em 
envelope apropriado. Devendo ser acomodado 
em 	caixas 	contendo 	50 	unidades 	cada. 
Características:Capacidade para armazenamento 
de 4,7 GB de dados, ou 120 minutos de vídeo, 
velocidade de gravação de 1 a 8x, tendo em 
uma das faces a identificação técnica da mídia 
(tipo 	/ 	capacidade 	para 	dados 	e 	áudio 	/ 
velocidade de gravação e espaço para escrita do 
conteúdo gravado com caneta apropriada). As 
seguintes 	informações 	deverão ser impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ 
do fabricante, site, nome do produto, data de 
fabricação, número clo lote, composição, peso, 
endereço, telefone de contato, modo de usar e 
precauções no uso do produto. 
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Elástico amarelo, circular, em látex ou borracha 
natural, resistente e flexível acondicionado em 
embalagem 	com 	100 	gramas. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, 	diretamente 	sobre 	a 	embalagem: 
nome/CNPJ do fabricante, 	marca do produto, 
quantidade, 	composição e prazo ou data 	de 
validade. PCT Mamut 3 4,00 12,00 

14  

Envelope 	de 	papel 	Off-set 	branco, 	com 
gramatura de 75 g/m2  e dimensões de 20 x 28 
cm. Os envelopes deverão ser acondicionados 
em caixas com  100 unidades cada. O produto CX Celucat 10 29,90 299 00 
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deverá -atender 	a 	(s) 	normas 	(s) 	ABNT 
resoLi._51ão (i5s)  vigente (s) CONAMA/IBAMA.  
Envelope tamanho A4 de papel branco, com 
gramatura de 90 g/m2  e dimensões de 229 x 
324 	mm. 	Os 	envelopes 	deverão 	ser 
acondicionados 	em 	caixas 	com 	100 	unidades 
cada. O produto deverá atender a (s) normas 
(s) 	ABNT 	e 	resolução 	(ões) 	vigente 	(s) 
CONAMA/IBAMA. 15  

CX Celucat 10 310,00 

16 

Fita 	adesiva, 	transparente, 	fabricada em filme 
plástico, 	de 	dimensões: 	25mmx50, 	podendo 
variar 	+/- 	5%. 	A 	embalagem 	deve 	ter 	as 
seguintes 	informações 	impressas 	ou 	coladas 
pelo 'fabricante 	diretamente sobre o 	produto: 
nome/CNPj do fabricante, 	marca do produto, 
composição, prazo de validade, normas vigentes 
e registros nos órgãos competentes. Na data da 
entrega, 	o prazo de validade indicado para o 
produto, 	não deverá ter sido ultrapassado na 
sua 	metade, 	tomando-se 	como 	referência, 	a 
data 	de 	validade 	informada. 	Atender 	a 	(s) 
Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. UND 
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17  

Grampeador metálico feito completamente em 
aço com uma base de plástico cm capacidade 
mínima para grampear 100 folhas de. papel 75 
g/m2 , com 1,0 mm de espessura fosfatizada e 
de 	pintura 	eletrostática. 	A 	marca 	do produto 
deverá ser impressa sobre a mesmo. Deverá 
possuir base para fechamento do grampo com 
duas 	posições 	(grampo 	aberto 	ou 	fechado). 
Embalagem: acondicionada individualmente em 
caixa, na embalagem deverão conter impressos 
na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto e endereço. UND Cavia 

CMIAN 
Gabriel 

5 

S.,11 

174 00 

18 

Grampeador, metálico, capacidade mínima para 
grampear 25 folhas de papel 	75 g/m2, 	com 
comprimento mínimo de 20 cm. A marca do 
produto devera ser impresso sobre o mesmo. 
Deverá 	possuir 	estrutura 	metálica, 	base 	para 
fechamento 	do 	grampo 	com 	duas 	posições 
(grampo aberto e 	fechado) e capacidade de 
carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos 
26/6. 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente 	em 	caixa, 	na 	embalagem 
deverão conter impresso na mesma os seguintes 
dados: 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
roduto e  endereço. UND Cavia 
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Grampo 	para 	grampeador, 	galvanizado, 
tamanho 	26/6. 	Embalagem: 	caixa 	com 	5000 
unidades e as seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRAI-IVÁ"' 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca 
do 	produto, 	composição, 	quantidade 	e 	bem 
como sobre os riscos que apresentam a saúde e 
segurança 	dos 	consumidores. 	Atender 	a 	(s) 
norma (s) ABNT (s) vigente (s). 	. 

20  

Lápis grafite no 2, 	revestido em madeira, de 
comprimento 175 mm podendo variar em + ou - 
5%, com ponta feita, gravado no seu corpo a 
marca 	do 	fabricante. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixa com 144 unidades cada. CX 

Leo&Le 
o 4 42,00 168,00 

21  

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor 
preta, 100 folhas, dimensões mínimas 298 x 203 
mm, numerado tipograficamente, papel de alta 
alvura com gramatura de 56g/m2. UND Foroni 10 14,70 ' 147,00 

22  

Livro protocolo, encadernado com 100 folhas, 
dimensões aproximadas de 215 x 	160 	mm, 
podendo 	variar 	+/- 	5%. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas ou coladas 
pelo fabricante diretamente sobre o 	produto: 
Norne/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereço quantidade de folhas e composição. UND SD 15 12,70 190,50 

23  

Pincel marca texto de cores variadas, tinta de 
máxima 	durabilidade, 	formato 	ergonômico 	e 
ponta chanfrada para marcar com linha grossa 
ou sublinhar com linha fina. O produto deverá 
ser entregue em caixas com 12 unidades cada. CX Marker 6 21,90 131,40 

24 

Mouse óptico USB de 03 botões, com scroll, 
compatível com PC e notebook, ergonômico e 
tamanho normal, compatível com Windows e 
Linux, tecnologia de sensor óptico sem esfera, 
conector tipo PS/2 aderente ao padrão de cores 
PC98, 	resolução 	mínima 	800 dpi, 	03 	botões, 
roda de rolagem (scroll) com rolagem da tela 

 manual e/ou automática, selecionável por click 
na 	roda 	de 	rolagem, 	compatibilidade 	com 
Windows 	para 	todas as versões a 	partir do 
Windows 	98, 	compatibilidade 	com 	Linux, 
desenho 	simétrico 	para 	uso 	por 	destros 	e 
canhotos, garantia do fabricante mínima de 01 
ano. Embalagem com dados de identificação do 
pro duto, 	marca do fabricante e instruções de 
operação e instalação em português. 
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25  

Papel 	alcalino, 	formato 	A-4, 	cor 	branca, 
dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. 
Embalagem: 	em 	material 	impermeável 
antiumidade, 	contendo 	01 	(unia) 	resma 
(quinhentas 	folhas). 	Rotulagem 	contendo 	no 
mínimo, 	nome, 	gramatura 	e 	dimensões 	do 
produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ do 
fabricante. Atender a (s) resolução (ões) vigente 
(s) 	CONAMA/IBAMA. 	O 	produto 	deverá 	ser CX Charnex 95 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

	 resmas. 
acondicionado 	em 	caixa 	contendo 	10 	(dez) 

185,00 17.575,00 

26  

Papel verge, dimensões 210 x 297 mm, formato 
A-4, 	grarnatura 	180 	g/m2, 	cor 	branca. 
Embalagem: caixa com 50 folhas, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 
Atender 	a 	(s) 	resolução 	(ões) 	vigente 	(s) 
CONAMA/IBAMA. CX Filipaper 15 14,00 210,00 

27  

Caixa de correspondência articulável injetada em 
poliestireno com 	duas 	bandejas 	no tamanho 
ofício para 	proporcionar arquivamento rápido. 
Medidas aproximadas: 355mm x 253mm. UND Waleu 10 

. 
34,50 345,00 

1.125,00 

877,50 

28  

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 	resistente, 
incolor, 	Com 	prendedor 	macho 	e 	fêmea 	de 
plástico. 	Tamanho 	e 	Profundidade: 	A4 
(250x332mm), podendo variar em ate + 5%. As 
seguintes informações deverão ser impressas ou 
coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 
produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 

_produto e código de barras. UND 
.Dellople 

x 450 2;50  

29 	.  

Pasta 	aba 	elástico 	20 	mm 	em 	polipropileno 
tamanho ofício em cores variadas. O produto 
deverá possuir abas para fixar os documentos 
no interior da pasta e elástico para fechamento 
com 	terminação 	em 	plástico. 	Dimensões 
aproximadas: 335 X 30 X 235 mm e espessura 
aproximada: 0.75 mm. UND 

Dellople 
x 450 1,95 

30 

Pasta AZ preta, lombada larga com tamanho 
ofício, resistente e com acabamento sem falhas 
ou defeitos. 	Revestimento externo com PP e 
interno 	com 	papel 	branco, 	visor 	plástico, 
etiqueta face única, olhai niquelado e ferragem 
de alta precisão. Dimensões: Altura: 34,5cm / 
Largura: 28,5cm / Profundidade: 8cm. UND FramaEic'e  C221Peesitin°:;°12:50 

P 

'.. 2.750,00 

31 

Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, 
com hastes de metal e 6 posições para visor e 
etiqueta. 	Dimensões aproximadas: 	361 x 240 
mm. 	 . UND Frama 150 2,90 435,00 

32 

Pen drive USB 2.0 com capacidade para 16 GB, 
compatível com Windows e Linux. Garantia do 
fabricante mínima de 2 anos. 

UND 
Multilas 

er 
, 

20 21,00 420,00 

33  

Perfurador 	de 	papel, 	com 	capacidade 	para 
perfurar no míriimo 25 folhas de papel 75 g/m2. 
Estrutura 	metálica 	com 	pintura 	eletrostática, 
com a 	marca do produto impresso sobre o 
mesmo, capacidade para fazer dois furos por CAMARA 
folha de no mínimo 5 	1 -ii 1 i, 	com 	base plástica 
removível. 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente 	em 	caixa 	e 	na 	embalagem 
deverão conter os seguintes dados impressos: 
Nome/CNPJ do fabricante e marca do produto. ........ 	__ 
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34 

Perfurador de papel, metálico, com capacidade 
para fazer dois furos em, no mínimo, 100 folhas 
de 	papel 	75g/m2. 	Feito 	em 	chapa 	de 	aço, 
pintura eletrostática, nas cores compatíveis com 
mobiliário de escritório, pinos perfuradores com 
oxidação preta, apoio da base em polietileno. 
Embalagem 	com 	dados 	de 	identificação 	do 
produto e marca do fabricante. UND Jocar 8 84,00 672,00 

35 

Suporte 	para 	fita 	adesiva, 	em 	material 
resistente, 	com 	roldana 	e 	lamina 	de 	corte. 
Capacidade para rolos de fitas medindo: 12x33, 
12x50, 	 12x65 
19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e 
permitindo acoplamento de fitas com diâmetros 
de 1" e 3". UND Dello 2 12,90 25,80 

36 

Pl-ancheta em acrílico, para papel formato ofício, 
com prendedor metálico e dimensões 24 x 34 
cm, podendo variar em ate +/- 5%, na cor 
fumê. UND Trident 10 14,90 149,00 

CO 

RO 

490,00 

• 

• 

37 

Teclado multimídia para microcomputador PC, 
107 	teclas 	layout 	padrão 	ABNT-2 	estendido, 
conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com 
teclas 	para 	Windows. 	- 	Conector 	USB. 	- 
Construído 	em 	termoplástico 	de cor 	preta 	- 
Mínimo de 	107 teclas em 	angulo reto, 	com 
gravação permanente (a laser ou transferência a 
quente) 	das 	letras 	e 	símbolos; 	- 	Teclas 
Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco 
numérico 	separado 	das 	demais; 	- 	As 	teclas  

Power 	Off 	e. Sleep 	devem 	estar 	em 	bloco
icie separado do bloco que contem as teclas Insert e  

Delete, - Acionamento por membrana capacitiva 
com 	retorno 	táctil; 	- 	Curso 	de 	acionamento 
mínimo 	de 	3,5 	milímetros; 	- 	Distancia 	entre 
teclas de no mínimo 5 milímetros (no topo); - 
Regulagem de inclinação; - Indicativo luminoso 
no teclado do status das funcionalidades "Num 
Lock" e "Caos Lock" - Garantia de 1 ano. As 
seguintes 	informações deverão ser impressas 
pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ 
do fabricante, site, nome do produto, data de 
fabricação 	e 	validade, 	número 	do 	lote, 
composição, 	peso, 	endereço, 	telefone 	de 
contato, modo de usar e precauções no uso do 
produto. Atender a (s) norma (s) ABNT vigente 
(s) UND 
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38 

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 cm 
de comprimento podendo variar + /- 5%, cabo 
em plástico de alta resistência. A embalagem 
deverá 	estar com 	dados de 	identificação 	do 

_produto e marca do fabricante. UND Jocar 5 12 90 64 50 
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39  

Tinta para carimbo, com base de água, na cor 
preta. 	Embalagem 	com 	40 	ml. 	As seguintes 
informações deverão ser impressas ou coladas 
pelo fabricante diretamente sobre o 	produto: 
Nome/CNPJ do fabricante, marca .do produto, 
endereço, 	quantidade, 	composição, 	prazo 	de 
validade, 	bem 	como 	sobre 	os 	riscos 	que 
apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores. UND 

' 

Carbrink 

- 

10 3,50 35,00 

40  

Ton.& CB435A laser para impressora HP, original 
do fabricante do equipamento, não recarregado 
e . 	não 	remanufaturado. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em 
que 	o 	produto 	esta 	acondicionado: 	selo 	de 
segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, 
marca 	do 	produto, 	garantia, 	data/prazo 	de 
validade e/ou lote, bem corno sobre os riscos 
que 	apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros nos 
órgãos competentes. UND 

- 

Hp 15 195,00  2.925,00  

41  

Toner HP 436A para impressora HP, original do 
fabricante do equipamento, não recarregado e 
não remanufaturado. As seguintes informações 
deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a 	embalagem 	em 	que o 
produto esta acondicionado: selo de segurança 
de acordo com o Programa Antipirataria da HP, 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem 

. como sobre os riscos que apresentam a saúde e 
segurança dos consumidores, normas vigentes e 
registros nos órgãos competentes. UND 
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195,00 2.925,00 

42  

Toner HP CB 485A para impressora HP, original 
do fabricante do equipamento, não recarregado 
e 	não 	remanufaturado. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante,- diretamente sobre a embalagem em 
que 	o 	produto 	está 	acondicionado: 	selo 	de 
segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPj do fabricante, 
marca 	do 	produto, 	garantia, 	data/prazo 	de 
validade e/ou lot-e, bem como sobre os riscos 
que 	apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros nos 
órgãos competentes. UND 
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43  

Toner LASER HP 2612A para in eressora HP, 
original 	do 	fabricante 	do 	equi i.. .mento, 	não 
recarregado 	e 	não 	rernanu! - Iturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, diretamente sobre :-1 embalagem UND Hp 5 185,90  9200 
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&RA 
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VISTO 

IC/PAL 

em que o produto está acondicionado: selo de 
segurança 	de 	acordo 	com 	o 	Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNP3 do fabricante, 
marca 	do 	produto, 	garantia, 	data/prazo 	de 
validade e/ou lote, bem como sobre os riscos 
que 	apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros nos 
órgãos competentes. 

_ 

44 

Lixeira de aço telado aramada para escritório, 
feita 	de 	material 	resistente 	e 	maleável 	com 
capacidade aproximada de 12 litros e dimensões 
aproximadas de altura 28 cm e diâmetro de 26 
cm. UND Recick 20 47,00 940,00 

45 

Pasta classificadora, em plástico resistente, cor 
branca, transparente, com abas e elástico, de 
dimensões 245 x 335 x 18 mm, podendo variar 
em + 10%. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	ou 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente sobre o produto: 	Nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, código de barra. 
Conter o selo de identificação da conformidade 
que deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO, 	 'o UND 

Oder 

Dello 

CPlestin 
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de 	. 

2,90 290,00 

46 

Extrator de grampo, 	tipo espátula, em 	metal 
cromado com 15 cm (permitindo variação de +/-
10%). UND Jocar 20 2,50 50,00 

47 

Régua em poliestireno, 	transparente, medindo 
30 cm, com escala em milímetros e centímetros, 
sem deformidades ou rebarbas, Embalagem com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 	Atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 
vigente(s), UND Jocar 20 2,50 50,00 

48 

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada 
bloco deverá possuir 50 notas feitas de papel 
(75g/m2) com adesivo acrílico reposicionável. UND 

Leo&Le 
o 50 14,16 708,00 

49 

Borracha 	bicolor (azul/vermelha), 	para apagar 
tinta de caneta e lápis, atóxica de dimensões: 
comprimento mínimo de 40 mm, largura mínima 
de 16 mm e espessura mínima 6,0 mm. Conter 

selo de 	identificação da 	conformidade que 
'deve ser aposto na embalagem e atender a(s) 
norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 	vigente(s) 	do 
INMETRO. CX 
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Umidificador 	de 	dedos, 	sem 	cheiro, 	atóxico 
contendo 	12 	g. 	As 	seguintes 	informações 
deverão 	ser 	impressas 	ou 	coladas 	pelo 
fabricante 	diretamente 	sobre 	o 	produto: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereço, quantidade, composição, peso, prazo 
de validade Na data da entrega, o prazo de 
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sido ultrapassado na sua metade, tomando-se 
como referência a data de fabricação informada. 

51 

Corretivo em fita de dimensões 4,2mm x12m em 
formato anatômico, com corpo translúcido, cuja 
fita seja capaz de cobrir qualquer tipo de palavra 
ou linha inteira em apenas. uma passada (sem 
deixar rastros após fotocópia) e que permita o 
uso logo após a utilização. UND 

LeoàLe 
o 10  14,70 147,00 

VALOR TOTAL DESTE CONTRATO 54.050,00 

Valor total de R$ 54.050,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta reais). 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 
48 horas, após solicitação da Administração. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ATA DE JULGAMENTO 

O Sr. Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 025/2020, publicada no 
Mural da Câmara Municipal de Simões Filho e no Diário Oficial Próprio, reuniram-se no dia 
vinte e cinco de março de dois mil e vinte, às 10h3Omin, para analisar e julgar as 
contestações feitas durante Sessão de Reabertura do Pregão Presencial no 005/2020, 
realizada no dia onze de março de dois mil e vinte, às 09h:30min, cujo objeto é o 
fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal 
de Simões Filho. No momento da análise da documentação de Habilitação, o representante 
da empresa NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA/ME solicitou "diligência quanto ao atestado de capacidade técnica 
apresentado pela empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, pois o mesmo não está 
em papel timbrado da empresa emissora e exigiu a .apresentação de notas fiscais 
referentes ao fornecimento com data anterior ao atestado apresentado". Quanto aos 
questionamentos feitos acima, o Sr. Pregoeiro notificou a empresa LEONARDO CARMO 
DOS SANTOS/ME, no dia treze de março do corrente ano, a fim de comprovar o 
fornecimento transcrito no Atestado de Capacidade Técnica, fornecido pela empresa 
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES HABILITY no prazo de três dias úteis. No dia 
dezessete de março, a empresa solicitou prorrogação de seu prazo, sendo este pedido 
aceito pela Administração. A empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME forneceu a 
cópia do contrato firmado entre ela e a empresa que forneceu o atestado (assinado em 
vinte e oito de janeiro de dois mil e dezenove) e uma cópia de contrato firmado, conforme 
consta no protocolo PRG 000064/2020 datado de vinte e três de março de dois mil e vinte. 
O Sr. Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, analisou a documentação apresentada 
e verificou que as especificações e quantitativos constantes na documentação apresentada 
são compatíveis com o que consta no Edital em seu item 7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, 
que diz: "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 
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atividade". Diante do exposto, o Sr. Pregoeiro e equipe de apoio opinam pela habilitação 
da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME. Toda a documentação desse certame 
está à disposição dos interessados para vistas, na Câmara Municipal de Simões Filho. Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro e Equipe 
de Apoio. 
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ATA DE JULGAMENTO 

O Sr. Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 025/2020r  publica 
Mural da Câmara Municipal de Simões Filho e no Diário Oficial Próprio, reuniram-se:,  no 
vinte e cinco de março de dois mil e vinte, às 101-130min, para analisar e julçjar.  
contestações feitas durante Sessão de Reabertura do Pregão Presencial no 005/2020. 
realizada no dia onze de março de dois mil e vinte, às 09h:30min, cujo objeto é o 
fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal 
de Simões Filho. No momento da análise da documentação de Habilitação, o representante 
da empresa NI: CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA/ME solicitou "diligência -quanto ao atestado de capacidade tecnica 
apresentado pela empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS,VE, pois o ;77e5n1;» 

era papel timbrado da e1175a e076'50r0  e exiYiu a apresentação de /?ata -`, 
referentes ao fornecimento com data anterior ao atestado apresentado": Quarw éw'-• 
questionamentos feitos acima, o Sr. Pregoeiro notificou a empresa LEONARDO CARMO 
DOS SANTOS/ME, no dia treze de março do corrente ano, a fim de comprovar o 
fornecimento transcrito no Atestado de Capacidade Técnica, fornecido pela empresai 
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES HABILITY no prazo de três dias úteis. No ciLi 
dezessete de março, a empresa solicitou prorrogação de seu prazo, sendo este pedido 
aceito pela Administração. A empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME fornec..e, 
cópia do contrato firmado entre ela e a empresa que forneceu o atestado (assinado eni 
vinte e oito de janeiro de dois mil e dezenove) e urna cópia de contrato firmado, confoi 
consta no protocolo PRG 000064/2020 datado de vinte e três de março de dois mil e vi 
O Sr. Pregoeiro, juntamente com a equipe cie apoio, analisou a documentação opresentad,:1 
e verificou que as especificações e quantitativos constantes na documentação apre.sentada 
são compatíveis com o que consta no Edital ern seu item 7.1..4 - QUALIFICAÇÃO TECNICA, 
que diz: 'Apresentação de 01 (um), ou 177‘96-  Atestado (s) ou declarações de capacidade 
técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa 1(.11W7ka de direito público ou privado, 
que comprove aptidão da proponente pala Lit?!;(1MPe17170 de atividade ,oertinent," e 
compatível com o objeto licitado. Os atestados não serão aceitos caso sejam af.,r(»sc-1)13,i.,—. 
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atividade': Diante do exposto, o Sr. Pregoeiro e equipe de apoio opinam pela habilitação 
da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME. Toda a documentação desse certame 
está à disposição dos interessados para vistas, na Câmara Municipal de Simões Filho. Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro e Equipe 
de Apoio. 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

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

Enviado em: 	 terça-feira, 14 de abril de 2020 09:14 
Para: 	 'carmovic©hotmail.com' 
Assunto: 	 Proposta Readequada 

Bom dia. 

Fica a empresa LEONARDO CARMOS DOS SANTOS/ME notificada de que deverá entregar a Proposta de Preços 
Readequada ao novo valor ofertado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
conforme o item 10.3 do Edital. 

Elder Celestino de Paula — Pregoeiro Oficial 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Telefone 1 71 2108.7236 

CÂMARAMU 	SIMÕES FILHO 	 CÂMARAMUNICIPAL DE SIMÕES FILMO 
Gabriel S. 	osa Araújo 	 lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 

1 



LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
CNP.]: 13.523.879/0001-06 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 002/2020 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de escritório, para 
a Câmara Municipal de Simões Filho. 

A empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob n.° 13.523.879/0001-06, 
estabelecida na RUA MANSO CABRAL n° 73, bairro CENTRO, CEP 43700-000, cidade de 
SIMOES FILHO, telefone (71)986047100, email carmovic@hotmail.com, atendendo à 
convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 002/2020, 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 nó 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. 

Master Paper - CNPJ.: 13.523.879/0001-06 - I.E.:019.714.224 
Rua Manso Cabral, 73 - Centro. CONTATO(71)98604-7100 

CEP.: 43.700-000 - Simões Filho/BA - EMAIL: carmovic@hotmail.com  



  

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial no 002/2020 

PROPOSTA DE PREÇOS 
(Readequada) 
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Fornecimento de materiais para escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme descrição 
abaixo: 

ITN  DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr Marta Qnt 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

1  

Arquivo morto multionda, composto de plástico. Dimensões 
aproximadas: 50x245x135 mm. O produto deverá possuir 
espaço apropriado para identificação. UND 

. 

Polibras 350 2,70 945,00 
Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor azul, corpo em 
material 	plástico 	resistente 	cristal 	transparente, 	tampa 
removível e com haste para fixação ao bolso. Com  escrita 
macia e uniforme, comprimento aproximado de 140 mm, 
com a marca do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O 
produto 	deverá 	ser 	acondicionado 	em 	caixas 	com 	50 CX 

Elder Celesti 

/ 

Pr 

de 

r 

2 unidades cada. 50un BIC 30 38,00 1.140,00 
Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor vermelha, corpo 
em material plástico resistente cristal transparente, tampa 
removível e com haste para fixação ao bolso. Com  escrita 
macia e uniforme, comprimento aproximado de 140 mm, 
com a marca do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, 0 	. 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da CÁMARAMUNI ' l''' 	SIMMF11110 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender Gabriel ). B 	osa Ar újo 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O 
produto 	deverá 	ser 	acondicionado 	em 	caixas 	com 	50 CX 

Ai, o 

3  unidades cada 50un BIC 10 25,50 255,00 
Caneta esferográfica, escrita fina, tinta cor preta, corpo em 
material 	plástico 	resistente 	cristal 	transparente, 	tampa 
removível e com haste para fixação ao bolso. Com  escrita  
macia e uniforme, comprimento aproximado de 140 mm,  
com a marca do fabricante gravada no corpo. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, 
esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da 

CÂMARAMV 
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conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O 
produto 	deverá 	ser 	acondicionado 	em 	caixas 	com 	50 cx " • 

4 unidades cada. 50un BIC 10 38,00 380,00 
Clips para papel, em aço niquelado, número 2/0 (dois). 

CX 
Embalagem: caixa com 100 unidades que deverá ter as 100u 

5 seguintes 	informações 	impressas 	pelo 	fabricante, n ACC 250 1,50 375,00 
Master Paper — CNPJ.: 13.523.879/0001-06 — I.E.:019.714.224 

Rua Manso Cabral, 73 — Centro. CONTATO(71)98604-7100 
CEP.: 43.700-000 — Simões Filho/BA — EMAIL: arm7vic@hotmail.com  
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diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
quantidade, composição, normas vigentes e registros nos 
órgãos competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20. 

• Pk 

,--- , ,' O' 

L• 0,•• 

G 
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Clips para papel, em aço niquelado, número 4/0 (quatro). )' 
Embalagem: caixa com 50 unidades que deverá ter as 
seguintes 	informações 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, cx  

. 	.%. 
45-P4, ?. 

O 

quantidade, composição, normas vigentes e registros nos 100u 
6 órgãos competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20. n ACC 250 1,50 375,00 

Cola bastão, em tubo plástico, não tóxica, base giratória, 
formato cilíndrico, peso líquido entre 8 e 9 g, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. Conter o selo 
de identificação da conformidade que deve ser aposto na 
embalagem, 	de 	forma 	visível, 	legível, 	indelével 	e 
permanente. O produto deverá atender a(s) norma(s) ABNT . 

7 e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. UND Mercur' 100 1,20 120,00 
Corretivo líquido, com 18 ml, atóxico, com formulação à base 
de água. As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo fabricante, diretamente 	na 	embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, 
nome do produto, data de fabricação, número do lote, 
composição, peso, telefone de contato e modo de usar. As 
informações constantes do selo deverão estar conforme a 
Portaria 	Inmetro 	No 	333/2012: 	Segurança, Compulsório, 

8 Registro 002987/2014, INNAC0061, INMETRO. UND BIC 60 1,90 114,00 
Elástico amarelo, circular, em 	látex ou 	borracha 	natural, 
resistente e flexível acondicionado em embalagem com 100 
gramas. As seguintes informações deverão ser impressas 
pelo 	fabricante, 	diretamente 	sobre 	a 	embalagem: p- 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, 120u 

g composição e prazo ou data de validade. n Mamuth 5 3,94 19,70 
Envelope de papel Off-set branco, com gramatura de 75 
g/m2  e dimensões de 20 x 28 cm. Os envelopes deverão ser 
acondicionados em 	caixas com 	100 	unidades cada. 	O 

• 

CX 

• 

produto deverá atender a (s) normas (s) ABNT e resolução 100u 
10 (ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. n B.Artes 30 22,00 660,00 

Envelope tamanho A4 de papel branco, com gramatura de 
90 g/m2  e dimensões de 229 x 324 mm. Os envelopes 

Elder Cr4les1no 
I. 

d e P 
deverão ser acondicionados em caixas com 100 unidades 
cada. O produto deverá atender a (s) normas (s) ABNT e 

CX 
100u 

, r : < ro 

11 resolução (óes) vigente (s) CONAMA/IBAMA. n B .Artedi; 0 22,00 660,00 
Fita adesiva, transparente, fabricada em filme plástico, de 
dimensões: 	25mmx50, 	podendo 	variar 	+/- 	5%. 	A 
embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou 
coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 	produto: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, composição, 1 ChiARAM'  1 lovOESIMÓF,  FILIO 

prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. 	Na data da entrega, o prazo de validade 
indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na 
sua metade, tomando-se como referência, a data de validade 
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12 MDIC/MCT. UND Adelbras 100 3,00 300,00 

13 Grampeador metálico feito completamente em aço com uma UND Jocar 10 59,00 590,00 
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MasterPaper 
base de plástico com capacidade mínima para grampear 100 
folhas de de papel 	75 g/m2, com 	1,0 mm de espessura 
fosfatizada e de pintura eletrostática. A marca do produto 
deverá ser impressa sobre a mesmo. Deverá possuir base 
para fechamento do grampo com duas posições (grampo 
aberto 	ou 	fechado). 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão conter • 
impressos na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto e endereço. 

. • 
• ••. 

,•%':• 
il 
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14 

Grampeador, metálico, capacidade mínima para grampear 25 
folhas de papel 75 g/m2, com comprimento mínimo de 20 
cm. A marca do produto devera ser impresso sobre o 
mesmo. 	Deverá 	possuir 	estrutura 	metálica, 	base 	para 
fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e 
fechado) e capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 
100 	grampos 	26/6. 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem deverão conter 
impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto e endereço. UND Jocar . 30 17,00 

3,50 

510,00 

332,50 15  

Grampo 	para 	grampeador, 	galvanizado, 	tamanho 	26/6. 
Embalagem: 	caixa 	com 	5000 	unidades e as seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto está 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
composição, quantidade e bem como sobre os riscos que 
apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Atender 
a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). 

0(  
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16  

Lápis grafite no 2, revestido em madeira, de comprimento 
175 mm podendo variar em + ou - 5%, com ponta feita, 
gravado no seu corpo a marca do fabricante. O produto 
deverá ser acondicionado em caixa com 144 unidades cada. 

a 
144u 

n Leo&Leo 4 30,00 120,00 

17  

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100 
folhas, dimensões mínimas 298 x 203 mm, 	numerado 
tipograficamente, papel de alta alvura com gramatura de 
56g/m2. UND SD 51 12,90 657,90 

18 

Livro protocolo, encadernado com 100 folhas, dimensões 
aproximadas de 215 x 160 mm, podendo variar +/- 5%. As 
seguintes informações deverão ser impressas ou coladas 
pelo fabricante diretamente sobre o produto: Nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do produto, 	endereço, quantidade de 
folhas e composição. UND 

. 
- 

SD 15 6,00 90,00 

19 

Pincel marca texto de cores variadas, tinta de máxima 
durabilidade, formato ergonômico e ponta chanfrada para 
marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina. O 
produto deverá ser entregue em caixas com 12 unidades 
cada. 
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20 

Papel alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 
297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em material 
impermeável 	antiumidade, 	contendo 	01 	(uma) 	resma 
(quinhentas folhas). Rotulagem contendo no mínimo, nome)OS 
gramatura e dimensões do produto, quantidade de folhas, 
nome e CNPJ do fabricante. Atender a (s) resolução (ões) 
vigente 	(s) 	CONAMA/IBAMA. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado em caixa contendo 10 (dez) resmas. 
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• 
gramatura 180 g/m2, cor branca. Embalagem: cabe 'sxm 50 
folhas, com dados de identificação do produto e marca ,do. 
fabricante. 	Atender 	a 	(s) 	resolução 	(5es) 	vigente 	(s) 
CONAMA/IBAMA. 	 , 
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22 

Caixa de correspondência articulável injetada em poliestireno  
com duas bandejas no tamanho ofício para proporcionar 
arquivamento 	rápido. 	Medidas 	aproximadas: 	355mm 	x 
253mm. UND Dello 5 29,00 145,00 

23 

Pasta classificadora, em plástico resistente, 	incolor, com 
prendedor 	macho e fêmea 	de 	plástico. 	Tamanho 	e 
Profundidade: A4 (250x332mm), podendo variar em ate + 
5%. As seguintes informações deverão ser impressas ou 
coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre o 	produto: 
nome/CNP3 do fabricante, marca do produto e código de 
barras. UND Polibras 350 1,70 595,00 

24 

Pasta aba elástico 20 mm em polipropileno tamanho ofício 
em cores variadas. O produto deverá possuir abas para fixar 
os 	documentos 	no 	interior da 	pasta 	e 	elástico 	para 
fechamento 	com 	terminação 	em 	plástico. 	Dimensões 
aproximadas: 335 X 30 X 235 mm e espessura aproximada: 
0.75 mm. UND Polibras 250 2,30 575,00 

25 

Pasta 	AZ 	preta, 	lombada 	larga 	com 	tamanho 	ofício, 
resistente e com acabamento sem falhas ou defeitos. 
Revestimento externo com PP e interno com papel branco, 
visor plástico, etiqueta face única, olhai niquelado e ferragem 
de alta precisão. Dimensões: Altura: 	34,5cm / Largura: 
28,5cm / Profundidade: 8cm. 	 .. UND 
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Pasta suspensa marmorizada azul, plastificada, com hastes 
de metal e 6 posições para visor e etiqueta. Dimensões 
aproximadas: 361 x 240 mm. UND Polibras 280 , 2,70 

27 

Perfurador de papel, com capacidade para perfurar no 
mínimo 25 folhas de papel 75 g/m2, Estrutura metálica com 
pintura eletrostática, com a marca do produto impresso 
sobre o mesmo, capacidade para fazer dois furos por folha 
de 	no 	mínimo 	5 	mm, 	com 	base 	plástica 	removível. 
Embalagem: acondicionada individualmente em caixa e na JoS-  
embalagem deverão conter os seguintes dados impressos: 
Nome/CNP3 do fabricante e marca do produto. 
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28 

Perfurador de papel, metálico, com capacidade para fazer 
dois furos em, no mínimo, 100 folhas de papel 75g/m2. Feito 
em 	chapa 	de 	aço, 	pintura 	eletrostática, 	nas 	cores 
compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores 
com 	oxidação 	preta, 	apoio 	da 	base 	em 	polietileno. 
Embalagem com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante. UND 3ocar 5 90,00 450,00 

240,00 29 

Suporte para fita adesiva, em material resistente, com 
roldana e lamina de corte. Capacidade para rolos de fitas 
medindo: 	12x33, 	12x50, 	12x65 
19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm) e permitindo 
acoplamento de fitas com diâmetros de 1" e 3". UND Jocar 20 12,00 

30 

Prancheta em acrílico, 	para papel formato ofício, com 
prendedor metálico e dimensões 24 x 34 cm, podendo variar 
em ate +/- 5%, na cor fumê. UND 

Acrilex 
30 10,00 300,00 

31 
Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 21 cm de 
comprimento podendo variar + 1- 5%, cabo em plástico de UND _ Polibras 15 10,00 

714 
150,00 
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NO 

alta resistência. A embalagem deverá estar com dados de  
identificação do produto e marca do fabricante.  .... 

32 

Tinta 	para 	carimbo, 	com 	base de água, 	na cor preta. 
Embalagem com 40 ml. As seguintes informações deverão 
ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: 	Nome/CNPJ 	do fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, quantidade, composição, prazo de validade, bem 
como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança 
dos consumidores. 
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33 

Lixeira de aço telado aramada 	para 	escritório, feita de 
material resistente e maleável com capacidade aproximada 
de 12 litros e dimensões aproximadas de altura 28 cm e 
diâmetro de 26 cm. UND Injet 80 15,00 1.200,00 

34 

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 	resistente, 	cor 	branca, 
transparente, com abas e elástico, de dimensões 245 x 335 x 
18 	mm, 	podendo 	variar 	em 	+ 	10%. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	ou 	coladas 	pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: 	Nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, código de barra. Conter o selo 
de identificação da conformidade que deve ser aposto na 
embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) 
vigente(s) do INMETRO. UNE)" 

' 
Limpei(' 250 3,50 875,00 

35 
Extrator de grampo, tipo espátula, em metal cromado com 
15 cm (permitindo variação de +/- 10%). UND Polibras 40 1,00 40,00 

36 

Régua em poliestireno, transparente, medindo 30 cm, com 
escala em milímetros e centímetros, sem deformidades ou 
rebarbas. Embalagem com dados de identificação do produto 
e 	marca 	do 	fabricante. 	Atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 
vigente(s). UND Mercur 40 0,85 34,00 

37 

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 cm. Cada bloco 
deverá possuir 100 notas feitas de papel (75g/m2) com 
adesivo acrílico reposicionável. UND Mercur 80 3,00 240,00 

38 

Borracha 	bicolor 	(azul/vermelha), 	para 	apagar 	tinta 	de 
caneta e lápis, atóxica de dimensões: comprimento mínimo  
de 40 mm, largura mínima de 16 mm e espessura mínima . 
6,0 mm. Conter o selo de identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) 
ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 40un 
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39 

Umidificador de dedos, sem cheiro, atóxico contendo 12 g. 
As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas 
pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNP] do ,11", 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	endereço, 	quantidade, 
composição, peso, prazo de validade Na data da entrega, o 
prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter 
sido 	ultrapassado 	na 	sua 	metade, 	tomando-se 	como 
referência a data de fabricação informada. 
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40 

Corretivo em fita de dimensões 4,2mm x12m em formato 
anatômico, com corpo translúcido, cuja fita seja capaz de 
cobrir qualquer tipo de palavra ou linha inteira em apenas 
uma passada (sem deixar rastros após fotocópia) e que 
permita o uso logo após a utilização. UND Mercur 25 6,00 

23,00 

150,00 

69,00 41 

Agenda telefônica, com índice, dimensões aproximadas de 
150 x 210 mm, capa dura em PVC, no mínimo 160 paginas e 
divisão alfabética. UND Bic 3 
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42  
Pasta L, tamanho A4, feita em plástico flexível transparente e  
incolor, e que não grude ao papel. 
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43 

Cartucho 	para 	impressora 	HP 	22 	colorido, 	original 	do 
fabricante 	do 	equipamento, 	não 	recarregado 	e 	não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a informação do 
numero de Autorização de Fornecimento de Material - AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e CNP] da empresa 
fornecedora. UND HP 20 120,00 '2.400,00 

44  

CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, original do fabricante 
do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência 
do item, mediante a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, 
Razão Social e CNPJ da empresa fornecedora UND HP 30 75,00 2.250,00 
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45  

Cartucho 	para 	impressora 	HP 	122 	colorido, 	original do 
fabricante 	do 	equipamento, 	não 	recarregado 	e 	não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a informação do 
numero de Autorização de Fornecimento de Material - AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da empresa 
fornecedora. UND HP 30 70,00 

46  

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, original do fabricante 
do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência 
do item, mediante a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, 
Razão Social e CNP3 da empresa fornecedora UND HP 30 65,00 

47  

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, original do fabricante 
do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. 
Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a procedência , 
do item, mediante a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material - AFM, número da Nota Fiscal, 
Razão Social e CNN da empresa fornecedora 
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48  

Cartucho para 	impressora 	HP 664 colorido, 	original do 
fabricante 	do 	equipamento, 	não 	recarregado 	e 	não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante a informação do 
numero de Autorização de Fornecimento de Material - AFM, 
número da Nata Fiscal, Razão Social e CNP] da empresa 
fornecedora. UND HP 
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49  Refil de tinta preta original EPSON 70m1. Referência T664 
UND Epson 20 50,00 

50,00 50  
Refil de tintas coloridas (ciano, magenta ou amarelo) originais 
EPSON 70m1 UND Epson 20 

51  

CD-R 	virgem 	embalado 	individualmente 	em 	envelope 
apropriado. Devendo ser acomodado em caixas contendo 50 
unidades 	cada. 	Características: 	Capacidade 	para 

 armazenamento de 700 MB de dados, ou 80 minutos de 
áudio, velocidade de gravação de 1 a 52x, tendo em uma das 
faces a identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta apropriada). As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente 	na 	embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
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acondicionado: 	nome/CNPJ 	do fabricante, site, 	nome do 
produto, data de fabricação, número do lote, composição, 
peso, 	endereço, 	telefone 	de contato, 	modo de 	usar e 
precauções no uso do produto. .. 
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52  

DVD-R 	virgem 	embalado 	individualmente 	em 	envelope  
apropriado. Devendo ser acomodado em caixas contendo 50 
unidades 	cada. 	Características: 	Capacidade 	para 
armazenamento de 4,7 GB de dados, ou 120 minutos de 
vídeo, velocidade de gravação de 1 a 8x, tendo em uma das 
faces a identificação técnica da mídia (tipo / capacidade para 
dados e áudio / velocidade de gravação e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta apropriada). As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente 	na 	embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: 	nome/CNPJ 	do fabricante, 	site, 	nome do 
produto, data de fabricação, número do lote, composição, 
peso, 	endereço, 	telefone 	de contato, 	modo de 	usar e 
precauções no uso do produto 
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Mouse óptico USB de 03 botões, com scroll, compatível com 
PC e notebook, ergonômico e tamanho normal, compatível 
com Windows e , Linux, tecnologia de sensor óptico sem 
esfera, conector tipo PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, 
resolução mínima 800 dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) 
com rolagem da tela manual e/ou automática, selecionável 
por click na roda de rolagem, compatibilidade com Windows 
para 	todas 	as 	versões 	a 	partir 	do 	Windows 	98, 
compatibilidade com Linux, desenho simétrico para uso por 
destros e canhotos, garantia do fabricante mínima de 01 ano. 
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante 	e 	instruções 	de 	operação 	e 	instalação 	em 
português. UND 
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54  

Pen drive USB 2.0 com capacidade para 16 GB, compatível 
com Windows e Linux. Garantia do fabricante mínima de 2 
anos. UND Multilaser 15 25,00 

55 

Teclado multimídia 	para 	microcomputador PC, 	107 teclas 
layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout 
ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. 
- Construído em termoplástico de cor preta - Mínimo de 107 
teclas em angulo reto, com gravação permanente (a laser ou 
transferência 	a 	quente) 	das 	letras 	e 	símbolos; 	- Teclas 
Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico 
separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep devem 
estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert 
e Delete. 	- Acionamento 	por membrana capacitiva com 
retorno 	táctil; 	- 	Curso 	de 	acionamento 	mínimo 	de 	3,5 
milímetros; - Distancia entre teclas de no mínimo 5 milímetros 
(no topo); - Regulagem de inclinação; - Indicativo luminoso 
no teclado do status das funcionalidades "Num Lock" e "Caps 
Lock" - Garantia de 1 ano. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
site, nome do produto, data de fabricação e validade, número 
do lote, composição, peso, endereço, telefone de contato, 
modo de usar e precauções no uso do produto. Atender a (s) 
norma (s) ABNT vigente (s) 
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56  

Toner 	CB435A 	laser 	para 	impressora 	HP, 	original 	do 
fabricante 	do 	equipamento, 	não 	recarregado 	e 	não 
remanufaturado. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem 
em que o produto esta acondicionado: selo de segurança de 
acordo com o Programa Antipirataria da HP, nome/CNPJ do 

 fabricante, 	marca 	do 	produto, 	garantia, 	data/prazo 	de 
validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam 
a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e 
registros nos órgãos competentes. 
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Toner HP 436A para impressora HP, original do fabricante do 
equipamento, não recarregado e não remanufaturado. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: selo de segurança de acordo com o Programa 
Antipirataria da HP, nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem 
como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança 
dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes 
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Toner HP CB 485A para impressora HP, original do fabricante 
do equipamento, não recarregado e não remanufaturado. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto está 
acondicionado: selo de segurança de acordo com o Programa 
Antipirataria da 	HP, 	nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem 
como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança 
dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. 
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Toner LASER HP 2612A para impressora HP, original do 
fabricante 	do 	equipamento, 	não 	recarregado 	e 	não 
remanufaturado. 	As 	seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem 
em que o produto está acondicionado: selo de segurança de 
acordo com o Programa Antipirataria da HP, nome/CNPJ do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 	garantia, 	data/prazo 	de 
validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam 
a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e 
registros nos órgãos competentes. UND HP 
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5 

TOTAL 50.000,00 

Valor total estimado de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). 

ILHO 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Condições de pagamento: Conforme forneci ento. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital. 

Jos 	Pereira Santo 
ME ABRO DA COPEL 
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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). 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
CPF: 010.773.805-85 	FUNÇÃO/CARGO: DIRETOR 
TELEFONE:71 98604-7100 E-MAIL CORPORATIVO: carmovic@hotmall. com  
BANCO: BRADESCO 
AGÊNCIA: 1580 
CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 41545-6 

Simões Filho, 14 de Abril de 2020 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

http://ba.portaldatransparencia.com.bricamaraisimoesfilho/ 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020 
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 005/2020, cujo objeto é o fornecimento de materiais de escritório, para 
atender a Câmara Municipal de Simões Filho. Sagrou-se vencedora a empresa: LEONARDO CARMO DOS 
SANTOS/ME; CNPJ no 13.523.879/0001-06. Valor Global de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Simões 
Filho, 15 de abril de 2020. Elder Celestino de Paula — Pregoeiro. 

* * 	EAC EMPRESA DE 
ADMINISTRACAO DE 
CONTRATOS L T DA 
21.863,1523/0001.07 
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Elder Celestin 

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

RELATÓRIO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013/2020 

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

PUBLICAÇÃO: O Pregoeiro fixou a data de abertura do certame para o dia 28/02/2020, às 
09h:30min. 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 11 e 12/02/2020. 

DO CERTAME: 

3.1) Participantes: 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME 
AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 
OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI/ME 
NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME 

3.2) Credenciadas: 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME 
AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 
OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI/ME 
NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME 

3.3) Dos Recursos referentes a Fase de Credenciamento: 

Não houve. 

3.4) Das Propostas de preços: 

Foram abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e foram registrados os 
seguintes valores iniciais: LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME com o valor global de R$ 
67.725,65 (sessenta e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 
AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP, com o valor global de R$ 
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
EQUIPAMENTOS EIRELI/ME com o valor global de R$ 69.597,82 (sessenta e nove mil 
quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e N I  CARTUCHOS COMERCIO E 
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SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME com o valor global de R$ 55.917,16 
(cinquenta e cinco mil novecentos e dezessete reais e dezesseis centavos). 

3.4.1) Dos questionamentos referentes às Propostas de Preços: 

O representante da empresa OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS 
EIRELI/ME questionou a proposta de preços da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, 
informando divergências nas marcas dos itens 43, 51 e 56 que dificultariam o julgamento da 
citada proposta tendo em vista que as marcas apresentadas desfigurariam a descrição dos 
referidos itens. O representante da empresa AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
LTDA/EPP questiona que a proposta de preços da empresa LEONARDO CARMO DOS 
SANTOS/ME não se atentou ao item 8.2.3 do Edital, devendo ser desclassificada. O Sr. 
Pregoeiro suspendeu a sessão para analisar os fatos relatados e, nos dias quatro e cinco de 
março de dois mil e vinte, efetuou a análise das contestações, tendo opinado pela manutenção 
da regularidade da proposta, da empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME. 

3.4.2) Da Classificação para a etapa de lances: 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às 09h:30min, reuniram-se o Sr. Pregoeiro 
e a Equipe de Apoio para dar prosseguimento ao Pregão, estando classificadas para a etapa de 
lances as empresas: 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME 
AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 
NF CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME 

3.4.3) Da etapa de lances: 

Registrou-se que a empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, ofertou o último lance no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ficando como a primeira colocada. A empresa NF 
CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME, ofertou o 
último lance no valor de R$ 50.200,00 (cinquenta mil e duzentos reais), ficando como a 
segunda colocada. E a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 
não ofertou lance, permanecendo, o seu valor inicial de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais), ficando como a terceira colocada. 

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

3.5) Da Fase de Habilitação: 

Foi aberto o envelope contendo a Documentação s 	abilitação da empresa LEONARDO 
CARMO DOS SANTOS/ME, primeira colocada, para ser submetida a análise e assinaturas dos 
participantes e da Comissão. Franqueada a palavra, o representante da empresa NF 
CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA/ME solicitou 
diligência quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa LEONARDO 
CARMO DOS SANTOS/ME pois o mesmo não está em papel timbra iie da empresa emissora e 
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exigiu a apresentação de notas fiscais referentes ao fornecimento com moa 	terior ao 
atestado apresentado. 

3.5.1) Da resposta aos questionamentos: 

O Sr. Pregoeiro e a Equipe de Apoio reuniram-se no dia vinte e cinco de março de dois mil e 
vinte, às 10h3Omin, para analisar e julgar as contestações feitas durante Sessão de Abertura do 
Pregão Presencial no 005/2020. A empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME forneceu a 
cópia do contrato firmado entre ela e a empresa que forneceu o atestado (assinado em vinte e 
oito de janeiro de dois mil e dezenove) e uma cópia de contrato firmado, conforme consta no 
protocolo PRG 000064/2020 datado de vinte e três de março de dois mil e vinte. O Sr. 
Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, analisou a documentação apresentada e 
verificou que as especificações e quantitativos constantes na documentação apresentada são 
compatíveis com o que consta no Edital em seu item 7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

3.6) Do Vencedor: 

O Sr. Pregoeiro declarou habilitada a empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, para este 
certame e aceitou a sua Proposta de Preços Readequada, considerando a mesma vencedora. 

3.7) Dos itens (lotes) mal-sucedidos no certame 

Não houve. 

4. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Valor estimado pelo Edital: R$ 76.481,55 (setenta e seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e 
cinquenta e cinco centavos). 

Valor a contratar: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 	Elbrelr;Celá 	d Paula 

Economia real no certame: R$ 26.481,55 (vinte e seis mil quatroce 	itenta e um reais e 
cinquenta e cinco centavos). 

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Câmara de Simões Filho, usando de suas atribuições 
legais e 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 empresa: LEONARDO 
CARMO DOS SANTOS/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. 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

Simões Filho, 15 de abril de 2020. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DWCITAÇÕES E COMPRAS 'PUBLICADO NO MURAL DA 

CÂMARA MU I.CIP 
SIMOES HL OvE 

Edson de AI Ir<ia Souza 
Diretor de A JGeral da Câmara 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A Câmara Municipal de Simões Filho/Ba, através do Pregoeiro Oficial, o 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 005/2020, cujo objeto é o fornecimento de recargas para 
cartuchos e toners a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Sagrou-se 
vencedora a empresa: LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME; CNRI no 13.523.879/0001-06. 
Valor Global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme proposta abaixo: 

ITENS pISCRIMINAÇÃO DOS 
MATERIAIS 

Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

1 

Arquivo 	morto 	multionda, 	composto 
de plástico. Dimensões aproximadas: 
50x245x135 mm. O produto deverá 
possuir 	espaço 	apropriado 	para 
identificação. UND Polibras 350 2,70  945,00 

2 

Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 
tinta 	cor 	azul, 	corpo 	em 	material 
plástico resistente cristal transparente, 
tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e 
uniforme, 	comprimento 	aproximado 
de 	140 	mm, 	com 	a 	marca 	do 
fabricante gravada no corpo. Carga: 
tubo 	plástico 	aproximado 	de 	130,5 
mm, com ponta metálica, esfera em 
tungstênio. 	Conter 	o 	selo 	de 
identificação 	da 	conformidade 	que 
deve ser aposto 	na 	embalagem 	e 
atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O 
produto deverá ser acondicionado em 
caixas com 50 unidades cada. 
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3 

Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 
tinta cor vermelha, corpo em material 
plástico resistente cristal transparente, 
tampa removível e com haste para 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

fixação ao bolso. Com  escrita macia e 
uniforme, 	comprimento 	aproximado 
de 	140 	mm, 	com 	a 	marca 	do 
fabricante gravada no corpo. Carga: 
tubo 	plástico 	aproximado 	de 	130,5 
mm, com ponta metálica, esfera em 
tungstênio. 	Conter 	o 	selo 	de 
identificação 	da 	conformidade 	que 
deve ser aposto 	na 	embalagem 	e 
atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O 
produto deverá ser acondicionado em 
caixas com 50 unidades cada 
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Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 
tinta 	cor 	preta, 	corpo 	em 	material 
plástico resistente cristal transparente, 
tampa removível e com haste para 
fixação ao bolso. Com  escrita macia e 
uniforme, 	comprimento 	aproximado 
de 	140 	mm, 	com 	a 	marca 	do 
fabricante gravada no corpo. Carga: 
tubo 	plástico 	aproximado 	de 	130,5 
mm, com ponta metálica, esfera em 
tungstênio. 	Conter 	o 	selo 	de 
identificação 	da 	conformidade 	que 
deve ser aposto 	na 	embalagem 	e 
atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. O 
produto deverá ser acondicionado em 
caixas com 50 unidades cada. 
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380,00 
Clips para papel, em aço niquelado, 
número 2/0 (dois). Embalagem: caixa 
com 100 unidades que deverá ter as 
seguintes informações impressas pelo 
fabricante, 	diretamente 	sobre 	a 
embalagem em que o produto esta 
acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 
quantidade, 	composição, 	normas 
vigentes 	e 	registros 	nos 	órgãos 
competentes. 	Material 	conforme 
Norma SAE 1010/20. 

CX 
100un ACC 250 1,50 375,00 

Clips para papel, em aço niquelado, 
número 	4/0 	(quatro). 	Embalagem: 

CX 
100un ACC 250 1,50 375,00 

.20 
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as 	seguintes 	informações 	impressas 
pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta 
acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 
quantidade, 	composição, 	normas 
vigentes 	e 	registros 	nos 	órgãos 
competentes. 	Material 	conforme 
Norma SAE 1010/20. 

caixa com 50 unidades que deverá ter  
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Cola 	bastão, 	em 	tubo 	plástico, 	não 
tóxica, 	base 	giratória, 	formato 
cilíndrico, peso líquido entre 8 e 9 g, 
com 	dados 	de 	identificação 	do 
produto e marca do fabricante. Conter 

selo 	de 	identificação 	da 
conformidade que deve ser aposto na 
embalagem, de forma visível, legível, 
indelével 	e 	permanente. 	O 	produto 
deverá atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 
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PAIDE SIMÕES FILHO 
çSa,usa Bispo 
Apoia 

120,00 Mercur 
Corretivo líquido, com 18 ml, atóxico, 
com formulação à base de água. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente na embalagem em que o 
produto 	esta 	acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, site, nome 
do 	produto, 	data 	de 	fabricação, 
número do 	lote, 	composição, 	peso, 
telefone de contato e modo de usar. 
As 	informações 	constantes 	do 	selo 
deverão 	estar 	conforme 	a 	Portaria 
Inmetro 	No 	333/2012: 	Segurança, 
Compulsório, 	Registro 	002987/2014, 
INNAC0061, INMETRO. 
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',Esmo 
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111,00 
Elástico amarelo, circular, em látex ou 
borracha natural, resistente e flexível 
acondicionado 	em 	embalagem 	com 
100 gramas. As seguintes informações 
deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente 	sobre 	a 	embalagem: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, 	quantidade, 	composição 	e 

PCT 
120un Mamuth 5 3,94 19,70 
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Envelope 	de 	papel 	Off-set 	branco, 
com 	gramatura 	de 	75 	g/m2 	e  
dimensões 	de 	20 	x 	28 	cm. 	Os 
envelopes deverão ser acondicionados 
em caixas com 100 unidades cada. O 
produto deverá atender a (s) normas 
(s) ABNT e resolução (aes) vigente (s) 
CONAMA/IBAMA. 
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Envelope 	tamanho 	A4 	de 	papel 
branco, com gramatura de 90 g/m2  e 
dimensões de 229 x 324 mm. Os 
envelopes deverão ser acondicionados 
em caixas com 100 unidades cada. O 
produto deverá atender a (s) normas 
(s) ABNT e resolução (ões) vigente (s) 
CONAMA/IBAMA. 

CX 
100un B.Artes 30 22,00 660,00 

12 

Fita 	adesiva, 	transparente, 	fabricada 
em 	filme 	plástico, 	de 	dimensões: 
25mmx50, podendo variar +/- 5%. A 
embalagem 	deve 	ter 	as 	seguintes 
informações 	impressas 	ou 	coladas 
pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
marca do produto, composição, prazo 
de 	validade, 	normas 	vigentes 	e 
registros nos órgãos competentes. Na 
data da entrega, o prazo de validade 
indicado para o produto, não deverá ante 
ter sido ultrapassado na sua metade, 
tomando-se como referência, a data 
de validade informada. Atender a (s) 
Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. 

A 
ni 

UND 

Elde 

,EmesPR 

, 

r Ceies mo 
'' 	A 

" 
coiro 

CA 

S  DIAcoPa 

. 

ARAMUNIC* 
Gabriel S. 

A
Bar ,  
r) ,  

100 

MÕESFILHO 
i sa Araújo 

3,00 

OAMARANIUPACESIMdESFILHO' 
IlmafFd:::íivEraitgot 

iiffi to  

300,00 

10,k 
1)W' 

eoréra  

Adelbras 

13 

Grampeador 	metálico 	feito 
completamente 	em 	aço 	com 	uma 
base 	de 	plástico 	com 	capacidade 
mínima para grampear 100 folhas de 
papel 	75 	g/m2, 	com 	1,0 	mm 	de 
espessura 	fosfatizada 	e 	de 	pintura 
eletrostática. 	A 	marca 	do 	produto 
deverá ser impressa sobre a mesmo. 
Deverá possuir base para fechamento 
do 	grampo 	com 	duas 	posições 
(grampo 	aberto 	ou 	fechado). uND Jocar 10 59,00 590,00 
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Embalagem: 	 acondicionada 
individualmente 	em 	caixa, 	na 
embalagem deverão conter impressos 
na 	mesma 	os 	seguintes 	dados: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto e endereço. 
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Grampeador, 	metálico, 	capacidade 
mínima para grampear 25 folhas de 
papel 	75 	g/m2, 	com 	comprimento 
mínimo de 20 cm. A marca do produto 
devera ser impresso sobre o mesmo. 
Deverá 	possuir 	estrutura 	metálica, 
base 	para 	fechamento 	do 	grampo 
com duas posições (grampo aberto e 
fechado) 	e 	capacidade 	de 	carga 
mínima 	01 	(um) 	pente 	de 	100 
grampos 	26/6. 	Embalagem: 
acondicionada 	individualmente 	em 
caixa, na embalagem deverão conter 
impresso 	na 	mesma 	os 	seguintes 
dados: 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
marca do produto e endereço. UND 

Diretor 

Jocar 

- 	• 

30 

15 

Grampo 	para 	grampeador, 
galvanizado, 	tamanho 	26/6. 
Embalagem: caixa com 5000 unidades 
e as seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em 
que 	o 	produto 	está 	acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, 	composição, 	quantidade 	e 
bem 	como 	sobre 	os 	riscos 	que 
apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores. 	Atender a 	(s) 	norma 
(s) ABNT (s) vigente (s). 
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Lápis 	grafite 	no 	2, 	revestido 	em 
madeira, 	de comprimento 	175 	mm 
podendo variar em + ou - 5%, com 
ponta feita, gravado no seu corpo a 
marca 	do 	fabricante. 	O 	produto 
deverá ser acondicionado em 	caixa 
com 144 unidades cada. 

CX 
144un Leo&Leo 4 30,00 120,00 

17  

Livro 	ata, 	pautado, 	sem 	margem, 
capa 	dura, 	cor 	preta, 	100 	folhas, UND  SD 51 12,90 657,90 
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dimensões mínimas 298 x 203 mm, 
numerado tipograficamente, papel de 
alta alvura com gramatura de 56g/m2. 
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Livro protocolo, encadernado com 100 
folhas, 	dimensões 	aproximadas 	de 
215 x 160 mm, podendo variar +/- 
5%. 	As 	seguintes 	informações 
deverão ser impressas ou coladas pelo 
fabricante 	diretamente 	sobre 	o 
produto: 	Nome/CNRJ 	do 	fabricante, 
marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade de folhas e composição. UND 
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Pincel marca texto de cores variadas, 
tinta de máxima durabilidade, formato 
ergonômico e ponta chanfrada para 
marcar com linha grossa ou sublinhar 
com linha fina. O produto deverá ser 
entregue em caixas com 12 unidades 
cada. 

CX 
12un Leo&Leo 20 15,00 300,00 

20 

Papel 	alcalino, 	formato 	A-4, 	cor 
branca, dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura 75 g/m2. Embalagem: em 
material 	impermeável 	antiumidade, 
contendo 01 (uma) resma (quinhentas 
folhas). 	Rotulagem 	contendo 	no 
mínimo, 	nome, 	gramatura 	e 
dimensões do produto, quantidade de 
folhas, 	nome e CNPJ do fabricante. 
Atender a (s) resolução (ões) vigente 
(s) 	CONAMA/IBAMA. 	O 	produto 
deverá 	ser acondicionado em 	caixa 
contendo 10 (dez) resmas. 
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21 

Papel vergê, 	dimensões 	210 x 297 
mm, 	formato 	A-4, 	gramatura 	180 
g/m2, cor branca. Embalagem: caixa 
com 	50 	folhas, 	com 	dados 	de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. 	Atender 	a 	(s) 	resolução 
(ões) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 50 
folhas Filipaper 10 14,99 149,90 

22 

Caixa 	de correspondência 	articulável 
injetada 	em 	poliestireno 	com 	duas 
bandejas 	no 	tamanho 	ofício 	para 
proporcionar 	arquivamento 	rápido. 
Medidas 	aproximadas: 	355mm 	x UND Dello 5 29,00 145,00 
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23 

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 
resistente, 	incolor, 	com 	prendedor 
macho e fêmea de plástico. Tamanho 
e 	Profundidade: 	A4 	(250x332mm), 
podendo variar em ate + 	5%. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas ou coladas pelo fabricante 
diretamente 	sobre 	o 	produto: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto e código de barras. UND 
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24  

Pasta 	aba 	elástico 	20 	mm 	em 
polipropileno tamanho ofício em cores 
variadas. 	O 	produto 	deverá 	possuir 
abas para 	fixar os documentos 	no 
interior 	da 	pasta 	e 	elástico 	para 
fechamento 	com 	terminação 	em 
plástico. Dimensões aproximadas: 335 
X 	30 	X 	235 	mm 	e 	espessura 
aproximada: 0.75 mm. 
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Pasta AZ preta, lombada larga com 
tamanho 	ofício, 	resistente 	e 	com 
acabamento sem falhas ou defeitos. 
Revestimento 	externo 	com 	PP 	e  
interno 	com 	papel 	branco, 	visor 
plástico, 	etiqueta 	face 	única, 	olhai 
niquelado e ferragem de alta precisão. 
Dimensões: Altura: 34,5cm / Largura: 
28,5cm / Profundidade: 8cm. 

„i,  
C. 

e PereiraS,anOs : CAMARAMU 
GabrielSB.r 

. 

150 

'.' 	SIMÕESFILHO 
osa Araújo 
o 

12,50 1.875,00 

Jos 

UND 

MfiBRO DA 

Marcari 

26 

Pasta 	suspensa 	marmorizada 	azul, 
plastifica* com hastes de metal e 6 
posições 	para 	visor 	e 	etiqueta. 
Dimensões aproximadas: 361 x 240 
mm. UND Polibras 280 2,70 756,00 

27 

Perfurador de papel, com capacidade 
para perfurar no mínimo 25 folhas de 
papel 	75 	g/m2. 	Estrutura 	metálica 
com 	pintura 	eletrostática, 	com 	a 
marca do produto impresso sobre o 
mesmo, 	capacidade para fazer dois 
furos por folha de no mínimo 5 mm, 
com 	base 	plástica 	removível. 
Embalagem: 	 acondicionada 
individualmente 	em 	caixa 	e 	na UND Jocar 20 27,50 550,00 
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embalagem 	deverão 	conter 	os 
seguintes 	dados 	impressos: 
Nome/CNPJ do fabricante e marca do 
produto. 
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Perfurador de 	papel, 	metálico, 	com 
capacidade para fazer dois furos em, 
no 	mínimo, 	100 	folhas 	de 	papel 
75g/m2. 	Feito 	em 	chapa 	de 	aço, 
pintura 	eletrostática, 	nas 	cores 
compatíveis 	com 	mobiliário 	de 
escritório, 	pinos 	perfuradores 	com 
oxidação 	preta, 	apoio da 	base 	em 
polietileno. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. UND 
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29 

Suporte para fita adesiva, em material 
resistente, com roldana e lamina de 
corte. Capacidade para rolos de fitas 
medindo: 	12x33, 	12x50, 	12x65 
19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas 
em mm) e permitindo acoplamento de 
fitas com diâmetros de 1" e 3". UND Jocar 20 12,00 240,00 

30  

Prancheta 	em 	acrílico, 	para 	papel 
formato 	ofício, 	com 	prendedor 
metálico e dimensões 24 x 34 cm, 
podendo variar em ate +/- 5%, na cor 
fumê. 
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Tesoura 	modelo 	multiuso, 	em 	aço 
inox 	de 	21 	cm 	de 	comprimento 
podendo variar + /- 5%, cabo em 
plástico 	de 	alta 	resistência. 	A 
embalagem deverá estar com dados 
de identificação do produto e marca 
do fabricante. 
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Tinta 	para 	carimbo, 	com 	base 	de 
água, na cor preta. Embalagem com 
40 	ml. 	As 	seguintes 	informações 
deverão ser impressas ou coladas pelo 
fabricante 	diretamente 	sobre 	o 
produto: 	Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
marca 	do 	produto, 	endereço, 
quantidade 	composição, 	prazo 	de 
validade, bem como sobre os riscos 
que apreser;\tam-asaúde e segurança UND Mercur 5 6,00 30,00 
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Lixeira de aço telado aramada para 
escritório, feita de material resistente 
e 	maleável 	com 	capacidade 
aproximada de 12 litros e dimensões 
aproximadas 	de 	altura 	28 	cm 	e 
diâmetro de 26 cm. UND 
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Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 
resistente, 	cor branca, 	transparente, 
com abas e elástico, 	de dimensões 
245 x 335 x 18 mm, podendo variar 
em + 10%. As seguintes informações 
deverão ser impressas ou coladas pelo 

produto: 	Nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
marca do produto, código de barra. 
Conter 	o 	selo 	de 	identificação 	da 
conformidade que deve ser aposto na 
embalagem e atender a(s) norma(s) 
ABNT 	e 	Portaria(s) 	vigente(s) 	do 
INMETRO. 
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Extrator de grampo, tipo espátula, em 
metal 	cromado 	com 	15 	cm 
(permitindo variação de +/- 10%). UND Polibras 40 1,00 40,00 

36 

Régua em poliestireno, transparente, 
medindo 	30 	cm, 	com 	escala 	em 
milímetros 	e 	centímetros, 	sem 
deformidades 	ou 	rebarbas. 
Embalagem 	com 	dados 	de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. 	Atender 	a(s) 	norma(s) 
ABNT vigente(s). 
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Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 
cm. Cada bloco deverá possuir 100 
notas feitas de papel (75g/m2) com 
adesivo acrílico reposicionável. UND Mercur 80 3,00 240,00 

38 

Borracha bicolor (azul/vermelha), para 
apagar tinta de caneta e lápis, atóxica 
de dimensões: comprimento mínimo 
de 40 mm, largura mínima de 16 mm 
e espessura mínima 6,0 mm. Conter o 
selo de identificação da conformidade 
que deve ser aposto na embalagem e 
atender 	a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 

CX 
40un SD 3 10,00 30,00 
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Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

39 

Umidificador de dedos, 	sem 	cheiro, 
atóxico contendo 12 g. As seguintes 
informações deverão ser impressas ou 
coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 
sobre 	o 	produto: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, 	quantidade, 	composição, 
peso, prazo de validade Na data da 
entrega, o prazo de validade indicado 
para o produto, não deverá ter sido 
ultrapassado 	na 	sua 	metade, 
tomando-se como referência a data 
de fabricação informada. UND 
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Corretivo 	em 	fita 	de 	dimensões 
4,2mm xl2m em formato anatômico, 
com corpo translúcido, cuja fita seja 
capaz 	de 	cobrir 	qualquer 	tipo 	de 
palavra 	ou 	linha 	inteira 	em 	apenas 
uma passada (sem deixar rastros após 
fotocópia) e que permita o uso logo 
após a utilização. 
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Agenda 	telefônica, 	com 	índice, 
dimensões aproximadas de 150 x 210 
mm, capa dura em PVC, no mínimo 
160 paginas e divisão alfabética. UND BIC 3 23,00 69,00 

42 

Pasta L, tamanho A4, feita em plástico 
flexível transparente e incolor, e que 
não grude ao papel. UND SD 150 0,70 105,00 

43 

Cartucho 	para 	impressora 	HP 	22 
colorido, 	original 	do 	fabricante 	do 
equipamento, não recarregado e não  
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 
conter 	etiqueta etiqueta 	indicando 	a 
procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação do numero de Autorização 
de Fornecimento de Material — AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e 
CNPJ da empresa fornecedora. 
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CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, 
original do fabricante do equipamento, 
não 	recarregado 	e 	não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 
conter 	etiqueta 	indicando 	a UND HP 30 75,00 2.250,00 

HO 
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procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação do numero de Autorização 
de Fornecimento de Material — AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e 
CNPJ da empresa fornecedora 
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Cartucho 	para 	impressora 	HP 	122 
colorido, 	original 	do 	fabricante 	do 
equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 
conter 	etiqueta 	indicando 	a 
procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação do numero de Autorização 
de Fornecimento de Material — AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e 
CNPJ da empresa fornecedora. UND 
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CARTUCHO 	p/ 	impressora 	HP 	122 
preto, 	original 	do 	fabricante 	do 
equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 

procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação do numero de Autorização 
de Fornecimento de Material — AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e 
CNPJ da empresa fornecedora 

conter 	etiqueta 	indicando 	a  

Elder 

UND 

eWno 
mire 

HP 

ula 

30 

CWARAM1 
lana F, 

65 00 

RIDE SDIOES FUI 
de Sousa Bispo 
ppoi0 

1.950,00 

.H0 

940,00 47  

CARTUCHO 	p/ 	impressora 	HP 	664 
preto, 	original 	do 	fabricante 	do 
equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 
conter 	etiqueta 	indicando 	a 
procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação do numero de Autorização  
de Fornecimento de Material — AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e 
CNPJ da empresa fornecedora 

4 
W 	ilk  ""a gap 

UND 

W 1: 

k ,.. 

R ,..rD 

t 
9 \ 

e 
ira Santo: 
A c M  0 

HP 

CÂMARAMUNI 
. 	GabrielS.B 

20 

, 

A o 

SIMÓESfl 
osaAratljo 
o 

47,00 

48 

Cartucho 	para 	impressora 	HP 	664 
colorido, 	original 	do 	fabricante 	do 
equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. 	Embalagem: 	deverá 
conter 	etiqueta 	indicando 	a 
procedência 	do 	item, 	mediante 	a 
informação do numero de Autorização 
de Fornecimento de Material — AFM, 
número da Nota Fiscal, Razão Social e UND HP 20 55,00 1.100,00 
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49 
Refil 	de 	tinta 	preta 	original 	EPSON 
70m1. Referência T664 UND Epson 20 $0,00 1.000,00 

50 

Refil 	de 	tintas 	coloridas 	(dano, 
magenta ou amarelo) originais EPSON 

70mi UND Epson 

/ 

20 50,00 1.000,00 

51 

CD-R 	virgem 	embalado 
individualmente 	em 	envelope 

Características: 	Capacidade 	para 

ou 80 80 minutos de áudio, velocidade de 
gravação de 1 a 52x, tendo em uma  
das 	faces 	a 	identificação 	técnica 	da 
mídia (tipo / capacidade para dados e 
áudio 	/ 	velocidade 	de 	gravação 	e 
espaço 	para 	escrita 	do 	conteúdo 
gravado com caneta apropriada). As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente 
na embalagem em que o produto esta 
acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, site, nome do produto, data 
de 	fabricação, 	número 	do 	lote, 
composição, peso, endereço, telefone 
de 	contato, 	modo 	de 	usar 	e 
precauções no uso do produto. 

apropriado. 	Devendo ser acomodado 
 

em caixas contendo 50 unidades cada.  

armazenamento de 700 MB de dados,  
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DVD-R 	virgem 	embalado 
individualmente 	em 	envelope 
apropriado. Devendo ser acomodado 
em caixas contendo 50 unidades cada. 
Características: 	Capacidade 	para 
armazenamento de 4,7 GB de dados, 
ou 120 minutos de vídeo, velocidade 
de gravação de 1 a 8x, tendo em uma 
das faces 	a 	identificação 	técnica 	da 
mídia (tipo / capacidade para dados e 
áudio 	/ 	velocidade 	de 	gravação 	e 
espaço 	para 	escrita 	do 	conteúdo 
gravado com caneta apropriada). As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente 
na embalagem em que o produto esta 

CX 
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acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, site, nome do produto, data 
de 	fabricação, 	número 	do 	lote, 
composição, peso, endereço, telefone 
de 	contato, 	modo 	de 	usar 	e 
precauções no uso do produto 
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Mouse óptico USB de 03 botões, com 
scroll, compatível com PC e notebook, 
ergonômico 	e 	tamanho 	normal, 
compatível 	com 	Windows 	e 	Linux, 
tecnologia 	de 	sensor 	óptico 	sem 
esfera, conector tipo PS/2 aderente ao 

mínima 800 dpi, 03 botões, roda de 
rolagem (scroll) com rolagem da tela 
manual e/ou automática, selecionável 
por 	click 	na 	roda 	de 	rolagem, 
compatibilidade 	com 	Windows 	para 
todas as versões a partir do Windows 
98, 	compatibilidade 	com 	Linux, 
desenho desenho 	simétrico 	para 	uso 	por 
destros 	e 	canhotos, 	garantia 	do 
fabricante 	mínima 	de 	01 	ano.i 
Embalagem 	com 	dados 	de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante e instruções de operação e 
instalação em português. 
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Pen 	drive 	USB 	2.0 com 	capacidade 
para 16 GB, compatível com Windows 
e Linux. Garantia do fabricante mínima 
de 2 anos. UND Multilaser 15 25,00 375,00 

55 

Teclado 	multimídia 	para 
microcomputador PC, 107 teclas layout 
padrão 	ABNT-2 	estendido, 	conector 
USB. - Layout ABNT-2 estendido com 
teclas para Windows. - Conector USB. - 
Construído 	em 	termoplástico 	de 	cor 
preta 	- 	Mínimo 	de 	107 	teclas 	em 
angulo 	reto, 	com 	gravação 
permanente (a laser ou transferência a 
quente) das letras e símbolos; - Teclas 
Backspace 	e 	ENTER 	de 	tamanho 
duplo; - Bloco numérico separado das 
demais; - As teclas Power Off e SleeP UND Multilaser 30 23,00 690,00 
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devem estar em bloco separado do 
bloco que contem as teclas Insert e 
Delete. - Acionamento por membrana 
capacitiva com retorno táctil; - Curso 
de 	acionamento 	mínimo 	de 	3,5 
milímetros; - Distancia entre teclas de 
no mínimo 5 milímetros (no topo); 
Regulagem de inclinação; - Indicativo 
luminoso 	no 	teclado 	do 	status 	das 
funcionalidades "Num 	Lock" e "Caps 
Lock" 	- 	Garantia 	de 	1 	ano. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas pelo fabricante, diretamente 
na embalagem em que o produto esta 
acondicionado: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, site, nome do produto, data 
de fabricação e validade, número do 
lote, 	composição, 	peso, 	endereço, 
telefone de contato, modo de usar e 
precauções 	no 	uso 	do 	produto. 
Atender a (s) norma (s) ABNT vigente 
(s) 
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Toner CB435A laser para impressora 
HP, 	original 	do 	fabricante 	do 
equipamento, não recarregado e não 
remanufaturado. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, 	diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta 
acondicionado: selo de segurança de 
acordo com o Programa Antipirataria 
da 	HP, 	nome/CNRJ 	do 	fabricante, 
marca 	do 	produto, 	garantia, 
data/prazo de validade e/ou lote, bem 
como sobre os riscos que apresentam 
a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, 	normas 	vigentes 	e 
registros nos órgãos competentes. 
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Toner HP 436A para impressora HP, 
original do fabricante do equipamento, 
não 	recarregado 	e 	não 
rema nufaturado. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, 	diretamente sobre a UND HP 5 100,00 500,00 
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embalagem em que o produto esta 
acondicionado: selo de segurança de 
acordo com o Programa Antipirataria 
da 	HP, 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
marca 	do 	produto, 	garantia, 
data/prazo de validade e/ou lote, bem 
como sobre os riscos que apresentam 
a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, 	normas 	vigentes 	e 
registros nos órgãos competentes 
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Toner HP CB 485A para impressora 
HP, 	original 	do 	fabricante 	do 
equipamento, não recarregado e não 

informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, 	diretamente sobre a 
embalagem em que o produto está 
acondicionado: selo de segurança de 
acordo com o Programa Antipirataria 
da 	HP, 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
marca 	do 	produto, 	garantia, 
data/prazo de validade e/ou lote, bem 
como sobre os riscos que apresentam 
a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, 	normas 	vigentes 	e 
registros nos órgãos competentes. 

remanufaturado. 	As 	seguintes  
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Toner - LASER 	HP 	2612A 	para 
impressora 	HP, 	original 	do fabricante 
do equipamento, 	não recarregado e 
não 	remanufaturado. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 
pelo fabricante, 	diretamente sobre a 
embalagem em que o produto está 
acondicionado: selo de segurança de 
acordo com o Programa Antipirataria 
da 	HP, 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
marca 	do 	produto, 	garantia, 
data/prazo de validade e/ou lote, bem 
como sobre os riscos que apresentam 
a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, 	normas 	vigentes 	e 
registros nos órgãos competentes. UND HP 5 50,00 250,00 

TOTAL 50.000,00 
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Valor Global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
Condições de Pagamento: Conforme Edital. 
Condições de fornecimento: Conforme Edital. 

PUBLICADO NO MURAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL 19?  
SIMOES FILHO E39  OY.-9"djV  

Edson de Alm 	Souza 
Diretor de Adm eral da Câmara 
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Simões Filho, 15 de abril de 2020. 

Processo Administrativo: no 013/2020 
Origem: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
Destino: Procuradoria Jurídica 
Assunto: Emissão de Parecer conclusivo referente ao Pregão Presencial no 005/2020. 

Encaminhamos o Processo Administrativo, sob o no 013/2020, referente ao Pregão Presencial n° 
005/2020, para que essa Procuradoria emita parecer conclusivo, em conformidade com a Lei 
federal de Licitações e Contratos. 

Atenciosamente, 

O 
CÂMARA MU URAL DE SIMÕES FILHO 

lana F. de Sousa Bispo 
Apoio 

nÉtt o Jose Pereira Sant, 
ME;MaR0 CA COPEL 

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

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



,imaraVlufliCiPal de Simões Filho 
Robenilsoli de Assis Lordêlo 
-morador Adjunto (0A13 33.83() 

-" 745/2019 

Submete-se a ap 

PRESENCIAL com 	de execução de Empreitada menor Preço Global, para 

contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de escritório 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° 

005/2020, atendendo ao disposto na Lei n2  10.520/2002. Comparecendo 04 (quatro), 

empresas que apresentaram Propostas de Preços, Documentos de Habilitação: 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, AME COMERCIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

LTDA/EPP, OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELE/ME, e NF 

CARETUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA/ME. 

As empresas presentes foram credenciadas. Não houve Recursos referentes à Fase de 

Credenciamento. Na fase de Propostas de Preço foram classificadas para etapa de lances 

as eupresas LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, AME COMERCIAL DE MATERIAL DE 

EMENTA: Análise e manifestação jurídica acerca dos documentos 

acostados ao procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Presencial. Contratação de Empresa especializada no fornecimento 

de materiais de escritório para a Câmara Municipal de Simões filho, 

através de Pregão Presencial. Obediência aos parâmetros da Lei 

Federal 8.666/93. Legalidade da Contratação. 

CÂMARAKI 
CWARAMUN 	ESIMÕES FILHO 	

IPALDE IMESFILHO 
 

	

Elder Celesti o d 	Gabriel ; 	osa Araújo 	
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 
P 	r 	

O 

o presente Processo Licitatório na modalidade PREGÃO 
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ESTADO DA BANIA 
'CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO N° 045/2020 

Processo Administrativo N° 0013/2020 

Da.: Procuradoria Jurídica 

Para: Comissão Permanente de Licitações 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 005/2020. 
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'CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 	 2,10Ç 

ESCRITÓRIO LTDA/EPP, e NF CARETUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS 

DE INFORMÁTICA LTDA/ME. Na etapa de lance a Empresa LEONARDO CARMO DOS 

SANTOS/ME ofertou o último lance no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo 

a vencedora do certame. Na fase de habilitação foi habilitada a empresa LEONARDO 

CARMO DOS SANTOS/ME. O Sr. Pregoeiro Oficial da Câmara de Vereadores de Simões 

Filho, no uso de suas atribuições, verificando toda regularidade dos procedimentos 

licitatórios, bem como da documentação exigida e apresentada pela vencedora do certe, 

decidiu Adjudicar a empresa LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME. Vale Ressaltar que foi 

gerada economia de R$26.481,55 (vinte e seis mil reais quatrocentos e oitenta e um reais 

e cinquenta e cinco centavos), haja vista que o valor estimado pelo Edital é de R$ 

76.481,55 (setenta e seis mil reais quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco 

centavos). 

Analisando os autos do referido processo licitatório, verifica-se que todas as exigências 

foram cumpridas. 	
EIder Celper.>e  %no de P  Ia 

Houve a divulgação de edital e número re 	de licitante. 

As empresas habilitadas cumpriram os requisitos do edital e as propostas vencedoras 

CIMARAMUNICIPAIDE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 
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. 

Da Conclusão 

Portanto, no que toca às exigências insertas na Lei Federal n 10.520/2002; Lei Federal n 

8.666/93; Lei Federal n 123/2006, não tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua 

nulidade, manifestamos pela regularidade do presente certame licitatório, devendo a 

444 a 	I 
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mesma ser autorizada pela autoridade competente, se assim entender conveniente a 

Câmara Municipal de Simões Filho — BA. 

É o Parecer. 

S.M.J. 

Simões Filho - BA, 15 de abril de 2020. 

ROBENILSON DE ASSIS LORDÉLO 

PROCURADOR JURÍDICO ADJUNTO 

OAB/BA 33831 

Câmara Municipal de Simões Filho 
Robenilson de Assis Lordêlo 

Procurador Adjunto (OAB 33.831) 
Ato Administrativo n°245/2019 
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Simões Filho, 15 de abril de 2020. 

Processo Administrativo: no 013/2020 
Origem: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
Destino: Controladoria interna 
Assunto: Análise do Processo Administrativo. 

Encaminhamos o Processo Administrativo, sob o no 013/2020, referente ao Pregão Presencial no 
005/2020, à controladoria, para apreciação e emissão de relatório de controle interno, em 
conformidade com a Lei Federal de Licitações e Contratos. 

Atenciosamente, 

CÂMARA M 	DE SIMÕES FILHO 
Gabriel 4  rbosa Araújo 

oio 
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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  
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 	ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CONTROLADORIA INTERNA 

PARECER N° 016/2020 — Cl/CMSF 
Processo Administrativo: 013/2020 - Processo Licitatório n° 007/2020 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
Tipo: Menor Preço Global 
Requerente: Setor de Licitações e Compras 
Assunto: Solicitação de Parecer 

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

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 para fornecimento de materiais de escritório 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. 

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. 

SIder Celesti o do Paul 
Pie 

,MARAMUNCJ.ÚDES1MOES FILHO 
Gabriel S. 	rbosa Araújo 
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ESTADO DA BAHIA 
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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; 
Autorização emitida pelo ordenador de despesa para realização da licitação anexada 
no processo, em conformidade ao que instrui o art. 38, caput, Lei no 8.666/1993; 
Despacho solicitando a Coordenação Contábil e Financeira que apresente recurso 
orçamentário; 
Despacho da Coordenação Contábil e Financeira 	atestando 	a adequação 
orçamentária; 

O 

	

	Portaria n° 022/2020 de Designação do Pregoeiro e da equipe de apoio, como exige o 
art. 38, inc. III da Lei n° 8.666/93, art. 30, IV, Lei n° 10.520/2002 e Portaria n° 
025/2020; 
Minuta de edital com respectivos anexos; 
Despacho da Minuta do Edital para análise jurídica; 
Parecer Técnico Jurídico de n°018/2020 aprovando a minuta do Edital e seus anexos. 
(Art. 38, § Único da Lei 8.666/93; 
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; 

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); 
ATA dos Trabalhos da Sessão de Abertura do Pregão, assinada por 04 (quatro) 
empresas Licitantes que se apresentaram para credenciamento, Pregoeiro e Equipe de 
apoio; 
Os documentos de habilitação da primeira classificada na fase de lances, a empresa 
LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, foram apresentados devidamente nos 
termos do Ato Convocatório; 
Relatório contendo resumo do processo licitatório; 
Termo de Adjudicação ao vencedor do certame; 
Aviso de Publicação do Resultado; 
Parecer Técnico Jurídico Conclusivo de n° 045/202 

2 
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CONTROLADORIA INTERNA 

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 11 e 12/02/2020. 

O Pregoeiro fixou a data de abertura do certame para o dia 28/02/2020, 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 LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME, inscrita no CNPJ sob n° 
13.523.879/0001-06. 
Concluiu-se que o preço ofertado obtido no certame a administração pode alcançar uma economia 
aos cofres públicos no valor de R$ 26.481,55 (vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e 
cinquenta e cinco centavos) considerando que o valor estimado era de R$ 76.481,55 (setenta e seis 
mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e a proposta vencedora foi no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

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 juízo, é o Parecer. 

Simões Filho, 15 de abril de 2020. 

Cder Geles no de P 

Sol 	erreira Rocha 
Control dor Interno 

ATO ADMINIS • TIVO N° 001/2019 

JosaiT Pereira Santo, 3 
MERO DA COPEI 

CIMARAMUNICIPAIDESIMÕESF11110  
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 



o 	
CÂMARA M -IMDES FILHO 

Elder Cele 	 Gabriel S. a bosa Araújo 
Apóio 

40.1\ 
dA 11 

Josa 	ereira Santc;  
MCi'%1Ft0 CA COPEL 

P etre 

J- 

  

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo no 013/2020, 
referente à Licitação na modalidade Pregão Presencial no 005/2020, e considerando 
que foram observados os prazos recursais, uma vez que, foi expressamente consignada 
em ata e nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei no 8.666/93, homologo o 
procedimento licitatório, ficando em consequência, convocada a empresa LEONARDO 
CARMO DOS SANTOS/ME para a assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, 
caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei. 

Simões Filho, 15 de abril de 2020. 

kW. 
Orlando Carvalho de Souza 

Presidente da Câmara 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
lana F. de Sousa Bispo 

Apoio 
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CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

EXTRATO DE CONTRATO - ABRIL 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 0" 003/2020: Processo Administrativo n° 
011/2020; - Objeto: Fornecimento de recarga para cartuchos e toners a fim de suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho: Empresa contratada: OFFICERMAQ INFORMÁTICA COMÉRCIO 
SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA/ME; CNPJ 00  10.398.142/0001-02; Valor global de R$ 13.799,76 (treze mil 
setecentos e noventa nove reais e setenta e seis centavos). Contrato n't 008/2020: Data da assinatura 
27/04/2020; Vigência: 27/04/2020 a 31/12/2020. Dotação: Órgão/Unidade: 01.01.001; Atividade: 
01,031.001.2.001; Elemento de Despesa: 33.90.30.05. 

PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2020: Processo Administrativo n° 013/2020t - Objeto: Fornecimento de 
materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho: Empresa 
contratada: LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME CNPJ ri° 13.523.879/0001-06: Valor global de R$ 
50.000,00 (Cinquenta mil reais). Contrato n 00712020; Data da assinatura: 15/04/2020; Vigência: 
15/04/2(121) a :31 /1 2/2020. Dotação: Orgao/Unidade: 01.01.001: Atividade: 01.031.001.2.001: Elemento de 
Despesa. 3:3.90.30.03. Orlando Carvalho de Sousa -- Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 05 de 
maio de 2020. 

e.‘ 

HOMOLOGAÇÃO 

A Camara Municipal de Simões Filho, através do SeLl Presidente, homologa o resultado da licitação 
reierenter ao PREGÃO PRESENCIAL. irc' 003/2020: Processo Administrativo 0" 011/2020: - Objeto: 
Fornecimento de recarga para cartuchos e toneis a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
Simões Filho: Empresa contratada: OFFICERMAO INFORMÁTICA COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO 
LIDA/ME ; CNPJ no 10.398.142/0001-02; Valor global de R$ 13.799,76 (treze mil setecentos e noventa e 
nove reais e setenta seis centavos). Contrato nu 008/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2020: Processo Administrativo n" 013/2020; - Objeto: Fornecimento de 
materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, Empresa 
contratada: LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME; CNPJ n° 13.523.879/0001-06; Valor global de R$ 
50.000,00 (Cinquenta mil reais). Contrato nu 007/2020' Data da assinatura: 15/04/2020; Vigência: 
15/04/2020 a 31/12/2020. Dotação: Órgão/Unidade: 01.01.001; Atividade: 01.031.001.2.001; Elemento de 
Despesa: 33.90.30.03. Orlando Carvalho de Souza -- Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 05 de 
(raio de 2070. 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS No 007/2020. 

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/Ba, inscrita no CNPJ no 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO 
DE SOUZA, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa LEONARDO CARMO 
DOS SANTOS/ME CNPJ no 13.523.879/0001-06, situado a Rua Manso Cabral, 73, Centro — 
Simões 	Filho/BA, 	neste 	ato 	representado 	na 	forma 	dos 	seus 
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. Leonardo Carmo dos Santos, portador do 
documento de Identidade no 801910374 e CPF no 010.773.805-85 aqui denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente instrumento para fornecimento de materiais 
de escritório autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo no 
013/2020, Nota de Empenho no 040/2020, referente ao Pregão Presencial no 005/2020, 
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: 

-CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. 	Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de materiais de escritório 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 005/2020 e seus anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam 
a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

g. 	CLAUSULA  SEGUNDA — DOTAÇAO 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 
Elemento Despesa: 33.90.30.03 — Material de Consumo — Material de Escritório/Material de 
Expediente. 

CLAUSULA TERCEIRA — PREÇO E CONDIÇOES DE PAGÃMENTO 

3.1. 	O valor global estimado deste contrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

§ 1o. 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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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 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; 

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  a 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. 

	

3.3. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será 
atualizado com: 

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

b) 	juros de 1% ao mês e 
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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. 

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. 

V. 	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 espécificado; 

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 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; 

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; 

1.17. Não subcontratar o objeto deste contrato, salvo com expressa autorização da contratante. 

M. 	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 ihstrumento, 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. 

C5-çY 
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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; 

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 300  (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. 

,CLAUSULA OITAVA — DO REGIME.  

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

kIX. 	CLAUSULA NOVA — DA FISCALIZAÇAO 

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 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. 

CLAUSULA DECIMA -- r5o 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. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO 

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. 

CLAUSULA DÉCIMASEGUNDA - TERMO E CONDIÇOES 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 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. 

tsã)à?y 
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CLÁUSULA DÉCIMA'TERCÉIRA --,"FORO 

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, 15 de abril de 2020 . 

CÃMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante 

	  C..,  
LEONARDO CARMO DOS SANTOS/ME - Contratada 

Testemunhas: 

la  &Cr.a. re,44 C;tt-S~v 2V3p0  
C.P.F: 85C2R-55b503 

2a  61À 51Vk Ga\-h4•  •Rivai vo 
A'ó 

C.P.F: 064 ‘g,k ias 

Página 7 de 20 



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

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N° 007/2020. 

Fornecimento de materiais para escritório, conforme descrição abaixo: 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

1 

Arquivo morto multionda, composto de 
plástico. 	Dimensões 	aproximadas: 
50x245x135 	mm. 	O 	produto 	deverá 
possuir 	espaço 	apropriado 	para 
identificação. UND Polibras 350 2,70 945,00 

2 

Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 
cor 	azul, 	corpo 	em 	material 	plástico 
resistente 	cristal 	transparente, 	tampa 
removível e com haste para fixação ao 
bolso. 	Com 	escrita 	macia 	e 	uniforme, 
comprimento aproximado de 	140 mm, 
com a marca do fabricante gravada no 
corpo. 	Carga: 	tubo plástico aproximado 
de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera 
em 	tungstênio. 	Conter 	o 	selo 	de 
identificação da conformidade que deve 
ser aposto na embalagem e atender a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado 	em 	caixas 	com 	50 
unidades cada. 

CX 
50un BIC 30 .38,00 1.140,00 

3 

Caneta • esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 
cor vermelha, corpo em material plástico 
resistente 	cristal 	transparente, 	tampa 
removível e com haste para fixação ao 
bolso. 	Com 	escrita 	macia 	e 	uniforme, 
comprimento aproximado de 	140 mm, 
com a marca do fabricante gravada no 
corpo. Carga: 	tubo plástico aproximado 
de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera 
em 	tungstênio. 	Conter 	o 	selo 	de 
identificação da conformidade que deve 
ser aposto na embalagem e atender a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado 	em 	caixas 	com 	50 
unidades cada 

CX 
50u n 

. 

BIC 10 25,50 255,00 

4 
... 

Caneta 	esferográfica, 	escrita 	fina, 	tinta 
cor 	preta, 	corpo 	em 	material 	plástico 
resistente 	cristal 	transparente, 	tampa 

CX 
50un BIC 10 38,00 380,00 
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removível e com haste para fixação ao 
bolso. 	Com 	escrita 	macia 	e 	uniforme, 
comprimento aproximado de 	140 mm, 
com a marca do fabricante gravada no 
corpo. 	Carga: 	tubo 	plástico aproximado 
de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera 
em 	tungstênio. 	Conter 	o 	selo 	de 
identificação da conformidade que deve 
ser aposto na embalagem e atender a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
IN M ETRO. 	O 	produto 	deverá 	ser 
acondicionado 	em 	caixas 	com 	50 
unidades cada. 

5 

Clips 	para 	papel, 	em 	aço 	niquelado, 
número 	2/0 	(dois). 	Embalagem: 	caixa 
com 	100 	unidades que deverá 	ter as 
seguintes 	informações 	impressas 	pelo 
fabricante, 	diretamente 	sobre 	a 
embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros 
nos 	órgãos 	competentes. 	Material 
conforme Norma SAE 1010/20. 

CX 
100un ACC 250 1,50 375,00 

6 

Clips 	para 	papel, 	em 	aço 	niquelado, 
número 4/0 (quatro). Embalagem: caixa 
com 	50 	unidades 	que 	deverá 	ter 	as 
seguintes 	informações 	impressas 	pelo 
fabricante, 	diretamente 	sobre 	a 
embalagem 	em 	que 	o 	produto 	esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
marca 	do 	produto, 	quantidade, 
composição, normas vigentes e registros 
nos 	órgãos 	competentes. 	Material 
conforme Norma SAE 1010/20. 

CX 
100un ACC 250 1,50 375,00 

7 

Cola bastão, em tubo plástico, não tóxica, 
base 	giratória, 	formato 	cilíndrico, 	peso 
líquido entre 8 e 9 g, 	com 	dados de 
identificação 	do 	produto 	e 	marca 	do 
fabricante. Conter o selo de identificação 
da conformidade que deve ser aposto na 
embalagem, 	de 	forma 	visível, 	legível, 
indelével e permanente. O produto deverá 
atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) 
vigente(s) do INMETRO. UND Mercur 100 1,20 120,00 

--) 	8  Corretivo líquido, com 18 ml, atóxico, com UND BIC 60 1,90 114,00 
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formulação à base de água. As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, 	diretamente 	na 	embalagem 
em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, site, nome do 
produto, data de fabricação, número do 
lote, 	composição, 	peso, 	telefone 	de 
contato e modo de usar. As informações 
constantes 	do 	selo 	deverão 	estar 
conforme 	a 	Portaria 	Inmetro 	No 
333/2012: 	Segurança, 	Compulsório, 
Registro 	002987/2014, 	INNAC0061, 
INMETRO. 

9 

Elástico 	amarelo, 	circular, 	em 	látex 	ou 
borracha 	natural, 	resistente 	e 	flexível 
acondicionado em embalagem com 100 
gramas. 	As 	seguintes 	informações 
deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente 	sobre 	a 	embalagem: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, quantidade, composição e prazo 
ou data de validade. 

pç- 
120un Mamuth 5 3,94 19,70 

10 

Envelope de papel Off-set branco, com 
gramatura de 75 g/m2  e dimensões de 20 
x 	28 	cm. 	Os 	envelopes 	deverão 	ser 
acondicionados 	em 	caixas 	com 	100 
unidades cada. O produto deverá atender 
a (s) normas (s) ABNT e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 
100un B.Artes 30 22,00 660,00 

11 

Envelope tamanho A4 de papel branco, 
com gramatura de 90 g/m2  e dimensões 
de 229 x 324 mm. Os envelopes deverão 
ser acondicionados em caixas com 100 
unidades cada. O produto deverá atender 
a (s) normas (s) ABNT e resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

CX 
100un B.Artes 30 22,00 660,00 

., 	12 

Fita adesiva, transparente, fabricada em 
filme plástico, de dimensões: 	25mmx50, 
podendo variar +/- 5%. A embalagem 
deve 	ter 	as 	seguintes 	informações 
impressas 	ou 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente sobre o produto: nome/CNPJ 
do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
composição, 	prazo de validade, 	normas 
.vigentes 	e 	registros 	nos 	órgãos 
competentes. Na data da entrega, o prazo UND Adelbras 100 3,00 300,00 
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de validade indicado para o produto, não 
deverá 	ter 	sido 	ultrapassado 	na 	sua 
metade, tomando-se como referência, a 
data de validade informada. Atender a (s) 
Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. 

13 

Grampeador 	metálico 	feito 
completamente em aço com uma base de 
plástico 	com 	capacidade 	mínima 	para 
grampear 100 folhas de papel 75 g/m2, 
com 1,0 mm de espessura fosfatizada e 
de 	pintura 	eletrostática. 	A 	marca 	do 
produto 	deverá 	ser 	impressa 	sobre 	a 
mesmo. 	Deverá 	possuir 	base 	pára 
fechamento 	do 	grampo 	com 	duas 
posições 	(grampo 	aberto 	ou 	fechado). 
Embalagem: 	 acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem 
deverão conter impressos na mesma os 
seguintes 	dados: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do produto e endereço. UND Jocar 10 59,00 590,00 

14 

Grampeador, 	metálico, 	capacidade 
mínima para grampear 25 folhas de papel 
75 g/m2, com comprimento mínimo de 20 
cm. 	A 	marca 	do 	produto 	devera 	ser 
impresso sobre o mesmo. Deverá possuir 
estrutura metálica, base para fechamento 
do grampo com duas posições (grampo 
aberto e fechado) e capacidade de carga 
mínima 01 (um) pente de 100 grampos 
26/6. 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente em caixa, na embalagem 
deverão conter impresso na mesma os 
seguintes 	dados: 	nome/CNPJ 	do 
fabricante, marca do produto e endereço. UND Jocar 30 17,00 510,00 

15 

Grampo 	para 	grampeador, 	galvanizado, 
tamanho 	26/6. 	Embalagem: 	caixa com 
5000 unidades e as seguintes informações 
deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que 
o 	produto 	está 	acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, composição, quantidade e bem 
como sobre os riscos que apresentam a 
saúde 	e 	segurança 	dos 	consumidores. 
Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente 
(s). 

CX 
5000u 

n Jocar 95 3,50 332,50 
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16 

Lápis grafite no 2, revestido em madeira, 
de comprimento 175 mm podendo variar 
em + ou - 5%, com ponta feita, gravado 
no seu corpo a marca do fabricante. O 
produto 	deverá 	ser 	acondicionado 	em 
caixa com 144 unidades cada. 

CX 
144un Leo&Leo 4 30,00 120,00 

657,90 17 

Livro ata, pautado, sem margem, capa 
dura, 	cor preta, 	100 folhas, dimensões 
mínimas 	298 	x 	203 	mm, 	numerado 
tipograficamente, 	papel 	de 	alta 	alvura 
com gramatura de 56g/m2. UND SD 51 12,90 

18 

Livro 	protocolo, 	encadernado 	com 	100 
folhas, dimensões aproximadas de 215 x 
160 	mm, 	podendo variar +/- 5%. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	ou 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente sobre o produto: Nome/CNPJ 
do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, 	quantidade 	de 	folhas 	e 
composição. UND SD 15 6,00 90,00 

19 

Pincel marca texto de cores variadas, tinta 
de 	máxima 	durabilidade, 	formato 
ergonômico 	e 	ponta 	chanfrada 	para 
marcar com linha grossa ou sublinhar com 
linha fina. O produto deverá ser entregue 
em caixas com 12 unidades cada. 

CX 
12un Leo&Leo 20 15,00 300,00 

20 

Papel alcalino, formato A-4, cor branca, 
dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 
g/m2. 	Embalagem: 	em 	material 
impermeável 	antiumidade, 	contendo 	01 
(uma) 	resma 	(quinhentas 	folhas). 
Rotulagem contendo no mínimo, nome, 
gramatura 	e 	dimensões 	do 	produto, 
quantidade de folhas, nome e CNPJ do 
fabricante. Atender a (s) resolução (ões) 
vigente (s) CONAMA/IBAMA. O produto 
deverá 	ser 	acondicionado 	em 	caixa 
contendo 10 (dez) resmas. 

CX 10 
resmas Copimax 90 186,00 16.740,00 

21 

Papel vergê, dimensões 210 x 297 mm, 
formato A-4, gramatura 	180 g/m2, cor 
branca. Embalagem: caixa com 50 folhas, 
com dados de identificação do produto e 
marca 	do 	fabricante. 	Atender 	a 	(s) 
resolução 	(ões) 	vigente 	(s) 
CONAMA/IBAMA. 

CX 50 
folhas Filipaper 10 14,99 149,90 

--' 	22 Caixa 	de 	correspondência 	articulável UND Dello 5 145,00 
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injetada 	em 	poliestireno 	com 	duas 
bandejas 	no 	tamanho 	ofício 	para 
proporcionar 	arquivamento 	rápido. 
Medidas aproximadas: 355mm x 253mm. 

29,00 

23 

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 
resistente, incolor, com prendedor macho 
e 	fêmea 	de 	plástico. 	Tamanho 	e 
Profundidade: A4 (250x332mm), podendo 
variar 	em 	ate 	+ 	5%. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	ou 
coladas pelo fabricante diretamente sobre 
o 	produto: 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
marca do produto e código de barras. UND Polibras 350 1,70 595,00 

24 

Pasta 	aba 	elástico 	20 	mm 	em 
polipropileno 	tamanho 	ofício 	em 	cores 
variadas. O produto deverá possuir abas 
para fixar os documentos no interior da 
pasta 	e elástico 	para 	fechamento com 
terminação 	em 	plástico. 	Dimensões 
aproximadas: 	335 X 30 X 235 mm e 
espessura aproximada: 0.75 mm. UND Polibras 250 2,30 575,00 

25 

Pasta 	AZ 	preta, 	lombada 	larga 	com 
tamanho 	ofício, 	resistente 	e 	com 
acabamento 	sem 	falhas 	ou 	defeitos. 
Revestimento externo com PP e interno 
com papel branco, visor plástico, etiqueta 
face única, olhai niquelado e ferragem de 
alta precisão. Dimensões: Altura: 34,5cm 
/ Largura: 28,5cm / Profundidade: 8cm. UND Marcari 150 12,50 1.875,00 

26 

Pasta 	suspensa 	marmorizada 	azul, 
plastificada, 	com 	hastes 	de 	metal 	e 	6 
posições para visor e etiqueta. Dimensões 
aproximadas: 361 x 240 mm. UND Polibras 280 2,70 756,00 

27 

Perfurador de papel, com capacidade para 
perfurar no mínimo 25 folhas de papel 75 
g/m2. 	Estrutura 	metálica 	com 	pintura 
eletrostática, 	com 	a 	marca 	do 	produto 
impresso 	sobre 	o 	mesmo, 	capacidade 
para 	fazer dois furos 	por folha 	de 	no 
mínimo 	5 	mm, 	com 	base 	plástica 
removível. 	Embalagem: 	acondicionada 
individualmente 	em 	caixa 	e 	na 
embalagem deverão conter os seguintes 
dados 	impressos: 	Nome/CNPJ 	do 
fabricante e marca do produto. UND Jocar 20 27,50 550,00 

28 Perfurador 	de 	papel, 	metálico, 	com UND Jocar 5 90,00 450,00 
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capacidade para fazer dois furos em, no 
mínimo, 	100 	folhas 	de 	papel 	75g/m2. 
Feito 	em 	chapa 	de 	aço, 	pintura 
eletrostática, nas cores compatíveis com 
mobiliário 	de 	escritório, 	pinos 
perfuradores com oxidação preta, apoio 
da base em polietileno. Embalagem com 
dados 	de 	identificação 	do 	produto 	e 
marca do fabricante. 

29 

Suporte 	para 	fita 	adesiva, 	em 	material 
resistente, com roldana e lamina de corte. 
Capacidade para rolos de fitas medindo: 
12x33, 	12x50, 	 12x65 
19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em 
mm) e permitindo acoplamento de fitas 
com diâmetros de 1" e 3". UND Jocar 20 12,00 240,00 

30 

Prancheta em acrílico, para papel formato 
ofício, 	com 	prendedor 	metálico 	e 
dimensões 24 x 34 cm, podendo variar 
em ate +/- 5%, na cor fumê. UND Acrilex 30 10,00 300,00 

31 

Tesoura modelo multiuso, em aço inox de 
21 cm de comprimento podendo variar + 
/- 	5%, 	cabo 	em 	plástico 	de 	alta 
resistência. 	A 	embalagem 	deverá 	estar 
com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. UND Polibras 15 10,00 150,00 

32 

Tinta para carimbo, com base de água, na 
cor preta. 	Embalagem 	com 	40 	ml. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	ou 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente sobre o produto: Nome/CNPJ 
do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, quantidade, composição, prazo 
de validade, bem como sobre os riscos 
que apresentam a saúde e segurança dos 
consumidores. UND Mercur 5 6,00 30,00 

33 

Lixeira 	de 	aço 	telado 	aramada 	para 
escritório, 	feita 	de 	material 	resistente e 
maleável com capacidade aproximada de 
12 	litros e dimensões 	aproximadas 	de 
altura 28 cm e diâmetro de 26 cm. UND Injet 80 15,00 1.200,00 

-, 	34 

Pasta 	classificadora, 	em 	plástico 
resistente, cor branca, transparente, com 
abas e elástico, de dimensões 245 x 335 x 
18 mm, podendo variar em + 10°/0. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser UND Limpek 250 3,50 875,00 

tswy 
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impressas 	ou 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente sobre o produto: Nome/CNP) 
do fabricante, marca do produto, código 
de barra. Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na 
embalagem 	e 	atender 	a(s) 	norma(s) 
ABNT 	e 	Portaria(s) 	vigente(s) 	do 
INMETRO. 

35 

Extrator de grampo, 	tipo espátula, 	em 
metal cromado com 15 cm (permitindo 
variação de +/- 10%). UND Polibras 40 1,00 40,00 

36 

Régua 	em 	poliestireno, 	transparente, 
medindo 	30 	cm, 	com 	escala 	em 
milímetros 	e 	centímetros, 	sem 
deformidades 	ou 	rebarbas. 	Embalagem 
com dados de identificação do produto e 
marca 	do 	fabricante. 	Atender 	a(s) 
norma(s) ABNT vigente(s). UND Mercur 40 0,85 34,00 

37 

Bloco de notas adesivas de 3,8 cm x 5 
cm. Cada bloco deverá possuir 100 notas 
feitas de 	papel 	(75g/m2) com 	adesivo 
acrílico reposicionável. UND Mercur 80 3,00 240,00 

38 

Borracha 	bicolor 	(azul/vermelha), 	para 
apagar tinta de caneta e lápis, atóxica de 
dimensões: comprimento mínimo de 40 
mm, 	largura 	mínima 	de 	16 	mm 	e 
espessura mínima 6,0 mm. Conter o selo 
de 	identificação 	da 	conformidade 	que 
deve ser aposto na embalagem e atender 
a(s) 	norma(s) 	ABNT 	e 	Portaria(s) 
vigente(s) do INMETRO. 

CX 
40un SD 3 10,00 30,00 

39  

Umidificador 	de 	dedos, 	sem 	cheiro, 
atóxico 	contendo 	12 	g. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	ou 
coladas pelo fabricante diretamente sobre 
o 	produto: 	nome/CNPJ 	do 	fabricante, 
marca do produto, endereço, quantidade, 
composição, peso, prazo de validade Na 
data 	da 	entrega, 	o 	prazo 	de 	validade 
indicado para o produto, não deverá ter 
sido 	ultrapassado 	na 	sua 	metade, 
tomando-se como referência a data de 
fabricação informada. UND Leo&Leo 5 2,00 10,00 

--, 	40 
,x 

Corretivo em fita de dimensões 4,2mm 
x12m em formato anatômico, com corpo 
translúcido, cuja fita seja capaz de cobrir UND Mercur 25 6,00 150,00 
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qualquer tipo de palavra ou linha inteira 
em apenas 	uma 	passada 	(sem 	deixar 
rastros após fotocópia) e que permita o 
uso logo após a utilização. 

41 

Agenda telefônica, com índice, dimensões 
aproximadas de 150 x 210 mm, capa dura 
em PVC, no mínimo 160 paginas e divisão 
alfabética. UND BIC 3 23,00 69,00 

42 

Pasta L, tamanho A4, feita em plástico 
flexível transparente e incolor, e que não 
grude ao papel. UND SD 150 0,70 105,00 

43 

Cartucho para impressora HP 22 colorido, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante 
a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número 
da Nota 	Fiscal, 	Razão Social e CNPJ da 
empresa fornecedora. UND HP 20 120,00 2.400,00 

44 

CARTUCHO p/ impressora HP 21 preto, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante 
a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número 
da Nota Fiscal, Razão Social e CNPJ da 
empresa fornecedora UND HP 30 75,00 2.250,00 

45 

Cartucho para impressora HP 122 colorido, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante 
a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número 
da Nota 	Fiscal, 	Razão Social e CNPJ da 
empresa fornecedora. UND HP 30 70,00 2.100,00 

, 	46 

CARTUCHO p/ impressora HP 122 preto, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante 
a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número 
da Nota Fiscal, 	Razão Social e CNPJ da UND HP 30 65,00 1.950,00 
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empresa fornecedora 

47 

CARTUCHO p/ impressora HP 664 preto, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante 
a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número 
da Nota Fiscal, 	Razão Social e CNPJ da 
empresa fornecedora UND HP 20 47,00 940,00 

48 

Cartucho para impressora HP 664 colorido, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 
Embalagem: 	deverá 	conter 	etiqueta 
indicando a procedência do item, mediante 
a informação do numero de Autorização de 
Fornecimento de Material — AFM, número 
da Nota Fiscal, Razão Social e CNP] da 
empresa fornecedora. UND HP 20 55,00 1.100,00 

49 

Refil de tinta preta original EPSON 70m1. 
Referência T664 UND Epson 20 50,00 1.000,00 

50 

Refil 	de tintas coloridas (ciano, 	magenta 
ou amarelo) originais EPSON 70m1 UND Epson 20 50,00 1.000,00 

51 

CD-R virgem embalado individualmente em 
envelope 	apropriado. 	Devendo 	ser 
acomodado 	em 	caixas 	contendo 	50 
unidades cada. Características: Capacidade 
para armazenamento de 700 MB de dados, 
ou 80 minutos de áudio, 	velocidade de 
gravação de 1 a 52x, tendo em uma das 
faces a identificação técnica da mídia (tipo 
/ 	capacidade 	para 	dados 	e 	áudio 	/ 
velocidade 	de 	gravação 	e 	espaço 	para 
escrita do conteúdo gravado com caneta 
apropriada). 	As 	seguintes 	informações 
deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente 	na 	embalagem 	em 	que o 
produto esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 
do fabricante, site, nome do produto, data 
de 	fabricação, 	número 	do 	lote, 
composição, peso, endereço, telefone de 
contato, modo de usar e precauções no 
uso do produto. 

CX 
50un Multilaser 5 22,00 110,00 

, 	52 
DVD-R virgem embalado individualmente 
em 	envelope 	apropriado. 	Devendo 	ser 

CX 
50un Multilaser 6 22,00 132,00 
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acomodado 	em 	caixas 	contendo 	50 
unidades cada. Características: Capacidade 
para armazenamento de 4,7 GB de dados, 
ou 120 minutos de vídeo, velocidade de 
gravação de 1 a 8x, tendo em uma das 
faces a identificação técnica da mídia (tipo 
/ 	capacidade 	para 	dados 	e 	áudio 	/ 
velocidade 	de 	gravação 	e 	espaço 	para 
escrita do conteúdo gravado com caneta 
apropriada). 	As 	seguintes 	informações 
deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente 	na 	embalagem 	em 	que 	o 
produto esta 	acondicionado: 	nome/CNPJ 
do fabricante, site, nome do produto, data 
de 	fabricação, 	número 	do 	lote, 
composição, peso, endereço, telefone de 
contato, modo de usar e precauções no 
uso do produto 

53 

Mouse óptico 	USB de 03 	botões, 	com 
scroll, 	compatível 	com 	PC 	e 	notebook, 
ergonômico e tamanho normal, compatível 
com 	Windows 	e 	Linux, 	tecnologia 	de 
sensor óptico sem esfera, 	conector tipo 
PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, 
resolução mínima 800 dpi, 03 botões, roda 
de rolagem (scroll) com rolagem da tela 
manual e/ou automática, selecionável por 
click na roda de rolagem, compatibilidade 
com Windows para todas as versões a 
partir do Windows 98, compatibilidade com 
Linux, 	desenho 	simétrico 	para 	uso 	por 
destros e canhotos, garantia do fabricante 
mínima de 01 ano. Embalagem com dados 
de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 
fabricante 	e 	instruções 	de 	operação 	e 
instalação em português. UND Multilaser 30 15,00 450,00 

54 

Pen drive USB 2.0 com capacidade para 16 
GB, 	compatível 	com 	Windows 	e 	Linux. 
Garantia do fabricante mínima de 2 anos. UND Multilaser 15 25,00 375,00 

-, 	55  

Teclado multimídia para microcomputador 
PC, 	107 	teclas 	layout 	padrão 	ABNT-2 
estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 
estendido 	com 	teclas 	para 	Windows. 	- 
Conector 	USB. 	- 	Construído 	em 
termoplástico de cor preta - Mínimo de 107 
teclas 	em 	angulo 	reto, 	com 	gravação UND Multilaser 30 23,00 690,00 
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permanente (a 	laser ou 	transferência 	a 
quente) das 	letras e símbolos; 	- Teclas 
Backspace e ENTER de tamanho duplo; - 
Bloco numérico separado das demais; - As 
teclas Power Off e Sleep devem estar em 
bloco separado do bloco que contem as 
teclas Insert e Delete. - Acionamento por 
membrana capacitiva com retorno táctil; - 
Curso 	de 	acionamento 	mínimo 	de 	3,5 
milímetros; - Distancia entre teclas de no 
mínimo 	5 	milímetros 	(no 	topo); 	- 
Regulagem 	de 	inclinação; 	- 	Indicativo 
luminoso 	no 	teclado 	do 	status 	das 
funcionalidades "Num Lock" e "Caps Lock" 
- 	Garantia 	de 	1 	ano. 	As 	seguintes 
informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em 
que 	o 	produto 	esta 	acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, site, nome do 
produto, 	data 	de 	fabricação e validade, 
número 	do 	lote, 	composição, 	peso, 
endereço, telefone de contato, modo de 
usar e precauções no uso do produto. 
Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s) 

56 

Toner CB435A laser para impressora HP, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 
sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: 	selo 	de 	segurança 	de 
acordo com o Programa Antipirataria da 
HP, nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que 
apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes. UND HP 5 150,00 750,00 

57 

Toner 	HP 	436A 	para 	impressora 	HP, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 
sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: 	selo 	de 	segurança 	de 
acordo com o Programa Antipirataria da UND HP 5 100,00 500,00 
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HP, nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que 
apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes 

58 

Toner HP CB 485A para impressora HP, 
original do fabricante do equipamento, não 
recarregado 	e 	não 	remanufaturado. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 
sobre a embalagem em que o produto está 
acondicionado: 	selo 	de 	segurança 	de 
acordo com o Programa Antipirataria da 
HP, nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que 
apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes. UND HP 5 150,00 750,00 

59 

Toner LASER HP 2612A para impressora 
HP, original do fabricante do equipamento, 
não recarregado e não remanufaturado. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 
sobre a embalagem em que o produto está 
acondicionado: 	selo 	de 	segurança 	de 
acordo com o Programa Antipirataria da 
HP, nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, garantia, data/prazo de validade 
e/ou lote, bem como sobre os riscos que 
apresentam 	a 	saúde 	e 	segurança 	dos 
consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgãos competentes. UND HP 5 50,00 250,00 

TOTAL 50.000,00 

Valor Global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
Condições de Pagamento: Conforme Edital. 
Condições de fornecimento: Conforme Edital. 
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Certificado de Regularidade 
clo FGTS CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

13.523.879/000.1.-b6  

LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

RUA MANSO CABRAL 73/ CENTRO / SIMOES FILHO / BA / 

A3700-000 

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

O 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:17/03/2020  a 14/07/2020 

Certificação Número: 2020031703185306181697  

Informação obtida em 14/04/2020 10:13:48 

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

https://consulta-erf.eaixa.cov.br/consultaerripages/impressao..isf 	
1A104r2(CO 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 

Certidão n': 8696158/2020 
Expedição:.1/4/04/2020, às 10:16:11 

Validade: 10/10/2020 - 180 (cento e oitenta) 

de sua expedição. 

13.523.879/0001-06 

dias, contados da daLa 

Certifá.ca - se que LEONARDO CARMO D OS SANTOS 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 

13.523.879/0001-06, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com baSe no art. 642-A da Consolidação das LÁ:s do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.140, de 7 de julho de 2011, c 

na Resolução Administrativa n' 1170/2011 do Tribunal Super'Ior do 

Trabalho, de 21 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade doo 

Tribunais do Trabalho e':'estão atualizados aLé 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a. Certidão atesLa a empresa em reHcj:Jo 

a Lodos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sna 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (hLtp://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadcs 

necessários à identificação das -pessoas naturais e juras 

inadimplentes perante a Uns Liça do Trabalho quanto às obriqaç,f:d:3 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou dm 

acordos judiciai's trabalhistas, inclusive no concernenLe aos 

recolhimentos prevciários, a honorários, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decolrens 

de execução d.e acordos firmados perante o Ministério Páb.H ,só dd 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



27102if,020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Sueretarin da ReceIt1 Federal do 
I"rocuradoria-Geral eln Fazenda 

á 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBI.:! •• 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

CNPJ: 13.523.879/000 .1 -06 

Ressalvado O direito de O Eazncli.rf NOCR»iOi col)rf.:.ii e iir.,scrrsr!ei 

suiedo passivo ooiino rdentilf.......ra ... 	v•erepf. 

e....rustopr 	 e,f,r 

sespemr...,:..A nos 	 : 	ria Lei 	1,•2 	 •• 

111501.rn0 N5nal 	 ori 

c.lesconsider-Jrc;:ae 	fins de cf...,rtil.lear.f,f;,-.1r.-) 	 ()11 	 • 

2. constam ra.)s sisternas da Prc)curr:Iclori3-Ceral de l'aff:encla 

ern 	Alvo da União (DAU) 2010 exir:.2,12 

00 i1ritldiiO0 0el:».0011110 SorrI, (111 	 V‘: 

.'(' , O. 1 10011oPjete de 	 r 	ri,:te.unina coe 	 . 

.i•J 	 trr.f.:Jr 

Conforme chs,posto norr, Oito. 205 e 200 do O FN.este dw.:einnto,  tern es 	 • 	• 

negati\ia. 

Esta certidão é válida pára O estábelecirneiC matii7. e emidO liais o. 

todos Os órgãos o fundos Hiblicrf..)s da árlininistror,:L..ia rfir.:.:ria a ele vineein.sir,,., ,-„,  

sujeito 	 dc 	 R.111"; 	Ifr.T1-fl\I e 

nas 	 ; 

A acertaçáo 	 esta condrolonuda 	
r-r3 ti 

endeiooS <hrip•inir:).,Joy.br> 	<http - i/v..-i-i.o.pyfn.,„..,•:,...cf • 

21 
Certidão emitida gratuitamente eom 1.)-,1;(2 	

ri 	 2 

Ug• OU do di 	710..)1202(fliii 1 e 

V,-:fr id a aio 2 5,1313/2(1r.15. 
controle dome:ricij.re• 6:10A.ED51.83EIU;Y:15D 

Cfuák.p.f,:r as ,Ji 

 

ore 	 doc.; 



14/04/2020 	 Emissão de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS 

ESTADO DA 13A111A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

SECR.E.TAR1A .N/RINIC1.PAL DE FAZENDA 

.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS 

Contribuinte: LEONARDO CARMO DOS SANTOS 
RUA MANSO CABRAL 73 , CENTRO Endereço: 
S1MOES FILHO. 13A , CEP 43.700-000. 

CNPVCPF: 13.523.879/0001-06 	• 	 Inscrição Econômica: 0010296 

Data da emissão: 14/4/2020 
	

'Flora da emissão:09:38:37 	Validade:13/07/2020 

CERTIFICAMOS que, até a data .e hora em epígrafe, não constá, nas 'bases infOrmatizadas e 
integradas ao sistema de processamento .de dados da CND, da Secretaria Municipal de Fazenda, 
pendência fiscal, em nome cio Contribuinte, acima indicado, conforme dispositivo legal: Art. 205 
do CTN e art. 391 e 393 da Lei Municipal 895/2012 

Fica ressalvado o direito de a Secretaria Municipal Fazenda de Sirnàes Filho exigir cobrança de 
quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser 
apurados pela Secretaria Municipal de Fazenda, observado 'o prazo decadencial ou presericional. 
conforme prerrogativa legal prevista nó artigo 395 parágrafo 30  da Lei Municipal IV 895/ 2012. 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internei.. no endereço 

htip://sefaz.simocsfilho.ba.gov.br  

Chave de validação da certidão: 20200005113 

Ateneào: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

201.49.38.74:81/services/certidão_impressão.php'?tc.A&cd=KNGEFEE&tpc=FES,tpecerl=0 



GOVERNO DO ESTADO DA BAWA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

EMISSàO: 4:0,L20 .20 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°• 20201071631 

RAZÃO SOCIAL 

LEONARDO CARMO DOS SANTOS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	 CNPJ 

019.714.224 
	 13.523.879/U001-06 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa lisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba lodos os seus estabelecimentos quanto á 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 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 14/04/2020, 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 OPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, 
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