ESTADO DA BAHIA – BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
CNPJ : 13.794.912/0001-24
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / PREGÃO Nº 0011/2014
PROCESSO Nº 0114/2014 / VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, a Prefeitura Municipal de Baixa
Grande/BA, inscrita no CNPJ sob o n° 13.794.912/0001-24,neste ato representado pelo Excelentíssimo
Senhor Prefeito, Pedro Lima Neto, nos termos das Leis nºs. 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos
nºs 3.555/00 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº. 0011/2014, resultado de julgamento de Preços
homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo nº. 0114/2014, RESOLVE registrar os
preços para futuras Aquisições de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS, DESCARTAVEIS E
CORRELATOS, destinados ao Hospital Maternidade Milton Pamponet Ribeiro, Unidade Básica da Saúde da
Família, Caps, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, Administração Geral, Secretaria
de Assistência Social, Centro de Referencia e Assistência Social – CRAS, Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil – PETI, Programa Bolsa Família,PDDE, Secretaria de Obras, Cantina Central e a
Creche deste Município, conforme quadro abaixo:
Lote: 2
UNIDAD QUANT. V.
V. TOTAL
E
UNITÁ
RIO

ITEM
Descrição detalhada dos itens:
1

ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em
refil, fragancia agradavel, para
assepsia das maos. Embalagem com no
minimo 800 ml. O produto devera
estar acondicionado em embalagem com
as seguintes informações, impressas
exclusivamente pelo fabricante:
nome/CNPJ do fabricante, nome do
produto, data de fabricação e
validade, número do lote,
composição, peso, endereço e

(Un, litro
etc.)

5,50
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2

3

4

5

telefone de contato, registro do
responsável técnico, modo de usar e
precauções no uso do produto, normas
vigentes e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de
fabricação informada. ZULU
APARELHO, de barbear, descartavel,
confeccionado em plastico
resistente, contendo 03 (três)
laminas paralelas fabricadas em aco
inoxidavel e afiadas, sem sinais de
oxidacao ou rebarbas. Embalagem com
02 (duas) unidades. O produto devera
estar acondicionado em embalagem com
as seguintes informações, impressas
exclusivamente pelo fabricante:
nome/CNPJ do fabricante, nome do
produto, composição, lote, endereço.
PROBACK 2
CONDICIONADOR, para cabelos, normais
a base de pessego, que contenha em
sua fórmula ingredientes ativos que
condicionem e protejam os fios.
Produto com no mínimo 500ml, com
dados do fabricante e prazo de
validade.PALMOLIVE
ESCOVA DE UNHAS TAMANHO "P"
SAN MARCOS
HASTE, flexivel, de polipropileno,
com pontas de algodao, 100% puro e

UN

29,00

UN

50,00

3,73

UN

186,50

50,00
11,99 599,50

UN

40,00

3,99

159,60

1,99

19,90
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6

7

com tratamento antigerme. Embalagem
caixa com minimo 75 unidades, com
dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. MS
CONTONELA
PAPEL, higiênico, folha simples,
fibras 100% naturais, fabricado com
celulose virgem, não reciclado,
isento de partículas lenhosas,
metálicas, fragmentos plásticos ou
outras substancias nocivas a saúde,
de boa qualidade, na gramatura
mínima de 14g/ m², gofrado (com
relevo), crepado (com elasticidade),
macio, alta absorção, solúvel em
água, na cor branca, sem odor,
dimensões 10 cm x 60m com tolerância
de 2% (dois por cento) Embalagem: em
ou plástico contendo quatro rolos
cada. A embalagem deverá conter o
nome do fabricante, a marca, as
dimensões, e as indicações de soft e
não reciclado. Critérios de
conferencia e inspeção no
recebimento: visual, por cheiro,
tato e medição. O rolo devera ser
pesado sem embalagem e ter o peso
mínimo de 84 gramas. UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FARDO CONTENDO 16
PACOTES COM 04 ROLOS DE MEDINDO 10cm
X 60m cada rolo. MILI
PAPEL, higienico, neutro, folha
dupla, em rolo, com dimensoes 10cm

CX

10,00

FD

362,00

38,90 14.081,80
72,99 31.823,64
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(largura) x 30m (comprimento) com
tolerancia de ate - 2% (dois por
cento), fabricado com 100% fibra
celulosicas virgem, nao reciclado,
isento de particulas lenhosas,
metalicas, fragmentos plasticos ou
outras substancias nocivas a saude,
apresentando textura com relevo
sensivel ao tato (gofrado), crepado
(com elasticidade), na cor branca,
macio, alta absorcao, soluvel em
agua, sem odor. Embalagem contendo
04 (quatro) rolos, apresentando o
nome do fabricante, a marca, as
dimensões, a indicação de neutro e
nao reciclado, sendo todos os
dizeres na lingua portuguesa
(Brasil) Criterios de conferencia e
inspecao no recebimento: visual, por
cheiro, tato e medicao. Deverao ser
considerados para efeito de
recebimento, os itens acondicionados
em caixa, pacotes ou sacos. O rolo
(01 unidade) devera ser pesado, sem
embalagem, e ter o peso minimo de 95
gramas. FARDO COM 60 UNIDADES
02 DE JULHO
PAPEL, toalha, em rolo, folha dupla
absorvente, picotada, de fibras
celulósicas, dimensões 22,0 x 20,0
cm, com variação de +/- 1 cm.
Embalagem com 02 rolos, contendo +/60 toalhas cada rolo, com dados de
identificação do produto e marca do
fabricante. SOCIAL

FD

436,00

PC

250,00
3,99
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SABONETE LÍQUIDO, INFANTIL, neutro
atroxico. Embalagem com no minimo
500 ml.
PROTEX
SABONETE, solido, antibacteriano,
fragrância agradável. Embalagem com
90 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e registro ou
notificação na Anvisa/MS. Unidade de
Fornecimento: PACOTE COM 06 UNIDADES
FLORAL
SABONETE, liquido, fragrancia erva
doce ou maca verde ou floral, para
limpeza das maos, pronto para uso,
aparencia perolada cremosa, livre de
residuos suspensos ou precipitacoes
PH entre 6,5 e 7,5 (neutro), nao
irritante a pele e aos olhos,
biodegradavel, miscivel em agua,
acondicionado em recipiente plastico
de 5 litros. A embalagem deverá
apresentar rótulo impresso colado
sobre a mesma, contendo os seguintes
dados: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço,
quantidade, composição, garantia,
prazo de validade, bem como sobre os
riscos que apresentam à saúde e
segurança dos consumidores, normas
vigentes e registros nos órgão
competentes. A validade do produto
não deverá ter sido ultrapassada em
50%, na data da entrega do produto.
LUX

UN

50,00
8,99

PC

420,00
7,79

GL

449,50

3.271,80

40,00

58,00 2.320,00
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14

SABONETE, liquido, glicerinado de
baixa irritacao dermica, indicado
para lavagem das maos. Sem acao
antimicrobiana devendo conter em sua
formulacao glicerina bidestilada
minimo 2%, ativo minimo do produto
15%. Fica proibida a utilizacao na
formulacao de sais do acido linear
aquil benzeno sulfonico ( acido
sulfonico ) pH entre 7,0 a 7,5 (
neutro ), concentracao de 1:50
litros de agua. Embalagem: frasco
com no minimo 1.000 ml, com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante e registro no Ministerio
da Saude. LUX
SABONETEIRA, em plastico resistente,
com tampa, capacidade para um
sabonete de 90g.
MONTEI
SHAMPOO, infantil, neutro. Embalagem
com no minimo 200 ml, com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, prazxo de validade e
registro no Ministerio da Saude.
UMIDECIDUS
TOTAL

FR

15,00

10,03 150,45
UN

60,00
3,99

UN

239,40

40,00
10,90 436,00

54.900,00
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Lote: 4
UNIDAD QUANT. V.
V. TOTAL
E
UNITÁ
RIO

ITEM
Descrição detalhada dos itens:
1

2

3

4

LIMPA VIDRO, liquido. Embalagem
plastica com 500 ml, com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao,
prazo de validade e registro ou
notificacao na Anvisa/MS.
PRATIC
AROMATIZADOR, de ar, para ambiente,
em forma de aerosol, fragrância
agradável, não contendo CFC Clorofluorcarbonato, dupla ação.
Embalagem com 360 ml, contendo o
nome do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade e
registro ou notificação no
Ministério da Saúde TEIU
CERA, para polimento de piso,
liquida incolor. Embalagem com no
mínimo 750 ml. Rotulagem contendo;
no mínimo; nome, composição e
conteúdo do produto, data de
fabricação, validade, nome ou marca
e CNPJ do fabricante e registro ou
notificação na ANVISA.POLITRIZ
Cloro Puro, líquido, acondicionado

(Un, litro
etc.)

UN

140

10,50 1.470,00

304

9,99

3.036,96

80
1.580

3,99

319,20

UN

UN
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8

em bombona plástica resistente, com
capacidade de 01 litro.
CLORAL
Copo descartável em poliestireno
atóxico, não reciclável, caixa com
50 pacotes (embalagens com 100
unidades). Capacidade de 50 ml,
massa mínima de 2,20 gr, resistência
mínima de 0,85N, sem tampa. Os copos
devem estar embalados em magas
invioláveis.COPO AZUL
DESODORANTE em pedra, para uso em
vaso sanitario, higienizante, poder
bactericida, fragrancia agradavel.
Embalagem caixa contendo 01 (um)
suporte e 01 (um) refil nao inferior
a 30 gramas e nao superior a 50
gramas, contendo o nome do
fabricante, data de fabricacao,
prazo de validade e registro ou
notificacao no Ministerio da Saude.
Q ODOR
LIXEIRA, com tampa, capacidade 50
litros, em polietileno de alta
densidade, com pedal em polietileno
para abrir e fechar a tampa, com
paredes e fundos reforcados
resistentes a impactos, sem solda ou
emendas. As seguintes informações
deverao ser impressas e coladas pelo
fabricante diretamente sobre o
produto: nome ou CNPJ do fabricante,
marca do produto e capacidade.
RICHIOTO
LIXEIRA, em polietileno, de alta

LT

3,49

5.514,20

CX
168

98,74 16.588,32

996

2,49

2
16

88,80 177,60

UN

2.480,04

UN
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resistencia, formato retangular, com
tampa, basculante, capacidade 50
litros. RICHIOTO
LUVA, de procedimento, em latex
natural, descartavel, esteril,
ambidestra, textura uniforme, alta
senssibilidade tactil, boa
elasticidade, resistente a tracao,
comprimento maximo de 25 cm, com
bainha, espessura minima de 0.16mm,
sem po bioabsorvivel, tamanho M.
Embalagem individual, aos pares. Na
embalagem devera estar impresso
dados de identificacao, tipo de
esterilizacao, procedencia, data de
fabricacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude e
certificado de aprovacao no
Ministerio do Trabalho. VOLK
LUVA, em látex, na cor amarela,
altamente resistente, palma
antiderrapante, interior liso,
comprimento não inferior a 30 cm,
tamanhos M e G. Certificado de
Aprovação (C.A) impresso no produto
ou embalagem. Embalagem lacrada com
dados de identificação do produto e
marca do fabricante. Embalagem
contendo 01 par, cada.
VOLK
LUVA, plastica, ambidestra,
descartavel, nao esteril, tamanho
unico. Embalagem com 100 unidades.
Na embalagem deve constar dados de
identificacao, procedencia.

65,00 1.040,00
UN

UN

100

4,99

499,00

979

4,99

4.885,21

4

5,99

23,96

PR

UN
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LUVA, termica, para forno, 100%
algodao, enchimento em manta
acrilica, dimensoes minimas de 160 x
275 mm. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do
fabricante.
VOLK
VASSOURA, cerdas em pelo, base
retangular largura 300 mm, cabo em
madeira comprimento 1100 mm,
variacao dimensional de +/- 5%, com
ponteira plastica rosqueavel. SAN
MARCOS
VASSOURA, cerdas em piaçava, base
retangular em madeira largura 250
mm, cabo em madeira comprimento 1100
mm, variação dimensional de +/- 5%.
SAN MARCUS
TOTAL

UN
6

6,99

41,94

34

12,00 408,00

742

6,49

UN

UN

4.815,58
41.300,00
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Lote: 5
UNIDAD QUANT. V.
V. TOTAL
E
UNITÁ
RIO

ITEM

1

2

3

Descrição detalhada dos itens:
SACO LISO DE 1 KG reforçado.
Embalagem: Pacote contendo 100
unidades
Saco plástico PRETO para
acondicionamento de resíduos comum,
resistente, confeccionado de
polietileno de baixa densidade,
tamanho de 59 cm x 62cm, capacidade
volumétrica de 30 litros, tipo
domiciliar, embalados com 100
unidades devidamente identificados
através de etiqueta do fabricante.
Laudos técnicos do IPT ou outro
laboratório credenciado pelo
INMETRO, que comprovem os critérios
de aceitação estabelecidos na norma
ABNT NBR 9191:2008.
SACO, para acondicionamento de
alimentos, em polietileno virgem,
transparente, de alta densidade,
capacidade para 01 Kg, com no minimo
3,0 micras. Embalagem, contendo
dados de identificacao do produto e
marca do fabricante. Unidade de
Fornecimento: CENTO (cem unidades)

UN
20

95,00

1.900,00

40

3,49

139,60

50

27,49

1.374,50

PC

PC
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SACO, para acondicionamento de
alimentos, em polietileno virgem,
transparente, de alta densidade,
capacidade para 03 Kg, com no minimo
3,0 micras. A embalagem devera
informar a marca do fabricante com
logomarca, nome/ CNPJ, endereço,
dimensoes do saco, quantidade.
SACO, para acondicionamento de
alimentos, em polietileno virgem,
transparente, de alta densidade,
capacidade para 05 Kg, dimensoes de
35 x 50 cm, com no minimo 3,0
micras. A embalagem devera informar
a marca do fabricante com logomarca,
nome/ CNPJ, endereço, dimensoes do
saco, quantidade.
SACO, para acondicionamento de
alimentos, em polietileno virgem,
transparente, de alta densidade,
capacidade para 07 Kg, com no minimo
3,0 micras. A embalagem devera
informar a marca do fabricante com
logomarca, nome/ CNPJ, endereço,
dimensoes do saco, quantidade.
SACO, plástico para lixo, para
acondicionamento de resíduos
domiciliares (resíduos geral ou
misturado ou contaminado não
passível de separação), classe I, em
resina termoplástica virgem ou
reciclada, capacidade nominal para
20 litros, na cor cinza. Embalagem:
pacote com 100 unidades. A embalagem
devera informar a marca do

UN
3

22,00

66,00

10

21,99

219,90

70

22,00

1.540,00

30

22,00

660,00

KG

KG
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fabricante, dimensões do saco,
quantidade e os dizeres "manter fora
do alcance de crianças", "uso
exclusivo para lixo" e "saco não
adequado a conteúdos perfurantes". O
produto devera atender Normas ABNT
NBR 9191 sobretudo no que diz
respeito aos métodos de ensaio:
condicionamento, medidas,
resistência ao levantamento,
resistência a queda livre,
verificação da estanqueidade,
resistência de filmes a perfuração
estática, determinação da capacidade
volumétrica e verificação da
transparência e a Resolução CONAMA
275 de 25/04/2001.
SACO, plastico para lixo, para
acondicionamento de de residuos
domiciliares (residuos geral ou
misturado ou contaminado nao
passivel de separacao), classe I, em
resina termoplastica virgem ou
reciclada, largura 59 cm, podendo
variar +/- 1,0 cm, altura minima de
62 cm, capacidade nominal para 30
l., suportando 6 kg, na cor cinza.
Embalagem: pacote com 100 unidades.
A embalagem devera informar a marca
do fabricante com logomarca, nome/
CNPJ, endereço, dimensoes do saco,
quantidade, capacidade nominal
inclusive o peso suportado, e os
dizeres "manter fora do alcance de
criancas", "uso exclusivo para lixo"

KG

20

27,49
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e "saco nao adequado a conteudos
perfurantes". O produto devera
atender Normas ABNT NBR 9191 . em
resina termoplastica virgem ou
reciclada, largura 39 cm, podendo
variar +/- 1,0 cm, altura minima de
58 cm, capacidade nominal para 15
litros, na cor cinza. Embalagem:
pacote com 100 unidades. A embalagem
devera informar a marca do
fabricante, dimensoes do saco,
quantidade e os dizeres "manter fora
do alcance de criancas", "uso
exclusivo para lixo" e "saco nao
adequado a conteudos perfurantes". O
produto devera atender Normas ABNT
NBR 9191 sobretudo no que diz
respeito aos metodos de ensaio:
condicionamento, medidas,
resistencia ao levantamento,
resistencia a queda livre,
verificacao da estanqueidade,
resistencia de filmes a perfuracao
estatica, determinacao da capacidade
volumetrica e verificacao da
transparencia e a Resolucao CONAMA
275 de 25/04/2001.
SACO, plastico para lixo, para
acondicionamento de residuos
domiciliares (residuos geral ou
misturado ou contaminado nao
passivel de separacao), classe I, em
resina termoplastica virgem ou
reciclada, largura 39 cm, podendo
variar +/- 1,0 cm, altura minima de

PC

84

25,05
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58 cm, capacidade nominal para 15
litros, na cor cinza. Embalagem:
pacote com 100 unidades. A embalagem
devera informar a marca do
fabricante, dimensoes do saco,
quantidade e os dizeres "manter fora
do alcance de criancas", "uso
exclusivo para lixo" e "saco nao
adequado a conteudos perfurantes". O
produto devera atender Normas ABNT
NBR 9191 sobretudo no que diz
respeito aos metodos de ensaio:
condicionamento, medidas,
resistencia ao levantamento,
resistencia a queda livre,
verificacao da estanqueidade,
resistencia de filmes a perfuracao
estatica, determinacao da capacidade
volumetrica e verificacao da
transparencia e a Resolucao CONAMA
275 de 25/04/2001.
SACO, plastico para lixo, para
acondicionamento de resíduos
domiciliares, classe I, em resina
termoplastica virgem ou reciclada,
largura 75 cm, podendo variar +/1,0 cm, altura minima de 105 cm,
capacidade nominal para 100 litros,
suportando 20 quilos, na cor cinza
ou preta. Embalagem: pacote com 100
unidades. A embalagem devera
informar a marca do fabricante com
logomarca, nome/ CNPJ, endereço,
dimensoes do saco, quantidade,
capacidade nominal inclusive o peso

PC

PC

20

27,49
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suportado, e os dizeres "manter fora
do alcance de criancas", "uso
exclusivo para lixo" e "saco nao
adequado a conteudos perfurantes". O
produto devera atender Normas ABNT
NBR 9191 e sobretudo no que diz
respeito aos metodos de ensaio:
condicionamento, medidas,
resistencia ao levantamento,
resistencia a queda livre,
verificacao da estanqueidade,
resistencia de filmes a perfuracao
estatica, determinacao da capacidade
volumetrica e verificacao da
transparencia e a Resolucao CONAMA
275 de 25/04/2001.
SACO, plástico para lixo, para
acondicionamento papel/papelão,
classe I, em resina termoplástica
virgem ou reciclada, largura de 63
cm, podendo variar +/- 1,0 cm,
altura mínima de 80 cm, capacidade
nominal para 50 litros, na cor azul.
Embalagem: pacote com 10 unidades. A
embalagem devera informar a marca do
fabricante, dimensões do saco,
quantidade e os dizeres "manter fora
do alcance de crianças", "uso
exclusivo para lixo" e "saco não
adequado a conteúdos perfurantes". O
produto devera atender Normas ABNT
NBR 9191 sobretudo no que diz
respeito aos métodos de ensaio:
condicionamento, medidas,
resistência ao levantamento,

PC

245

25,04
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12

13

14

15

resistência a queda livre,
verificação da estanqueidade,
resistência de filmes a perfuração
estática, determinação da capacidade
volumétrica e verificação da
transparência e a Resolução CONAMA
275 de 25/04/2001.
SACOLA, plastica, tipo camiseta em
70% de polietileno virgem de alta
densidade e 30% de materia prima
revitalizada (apara de virgem), na
cor amarela, comm capacidade nominal
de 3,0 kg. Embalagem dados de
identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
SACOLA, plastica, tipo camiseta em
70% de polietileno virgem de alta
densidade e 30% de materia prima
revitalizada (apara de virgem), na
cor amarela, com capacidade nominal
de 30 kg. Embalagem dados de
identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
SACOLA, plastica, tipo camiseta em
70% de polietileno virgem de alta
densidade e 30% de materia prima
revitalizada (apara de virgem), na
cor amarela, comm capacidade nominal
de 50 kg. Embalagem dados de
identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade
SACOLA, plastica, tipo camiseta em
70% de polietileno virgem de alta
densidade e 30% de materia prima
revitalizada (apara de virgem), na

UN
190

0,40

76,00

60

11,49

689,40

100

3,99

399,00

100

3,99

399,00

KG

KG
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16

17
18

cor amarela, comm capacidade nominal
de 50 kg. Embalagem dados de
identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade
TORNEIRA, plastica, para filtro de
agua de ceramica ou porcelana.
Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante.
TOUCA, em tecido Brim na cor branca
(modelo para cozinha).
VELA PARA FILTRO DE CERÂMICA
TOTAL

KG

UN
100

3,99

399,00

500
100

0,30
5,99

150,00
599,00
17.950,00

UN
UN

Lote: 6
UNIDAD QUANT. V.
V. TOTAL
E
UNITÁ
RIO

ITEM

1

Descrição detalhada dos itens:
BACIA DE ALUMINIO 36 L - Bacia,
material alumínio, capacidade 36
litros, medindo aproximadamente 70
cm de diâmetro, 15,5 cm de altura.

2

BACIA PLÁSTICA, em material virgerm,
de primeira qualidade, modelo
canelada, reforçada, dimensões
aproximadas de 228X546MM, Capacidade
minima para 30 litros.

3

BACIA plastica, resistente, alto

UN

2

55,30

110,60

UN

8
20

25,00
25,00

200,00
500,00

Avenida 2 de Julho n.º 737 – Centro - 44.620-000 – Baixa Grande – Bahia - Telefax (74) 3258-1165

18

ESTADO DA BAHIA – BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
CNPJ : 13.794.912/0001-24

4

5

6

7

8

impacto, diametro 60 cm. Contendo
dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.
BACIA, em alumínio, capacidade de 36
litros, diâmetro 70 cm, podendo
variar em +/- 5%.Embalagem com
etiqueta com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante
BACIA, em alumínio, capacidade de 50
litros, diâmetro 70 cm, podendo
variar em +/- 5%. Embalagem com
etiqueta com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante
BALDE COOM ESFREGÃO, duplo, para
limpeza, em polietileno de alta
densidade, com espremedor,
capacidade 30 litros.
BALDE em polietileno de alta
densidade, com pedal em polietileno
de dupla funcao (abrir/fechar),
resistente a impacto, paredes e
fundo reforcados, com tampa,
capacidade 10 litros. O produto
devera ter etiqueta com a
identificacao da marca do fabricante
e capacidade.
BALDE em polietileno de alta
densidade, com pedal em polietileno
de dupla funcao (abrir/fechar),
resistente a impacto, paredes e
fundo reforcados, com tampa,
capacidade 30 litros. O produto
devera ter etiqueta com a
identificacao da marca do fabricante
e capacidade.

UN

UN
2

55,00

110,00

3

85,00

255,00

2

75,00

150,00

2

39,00

78,00

80

49,00

3.920,00

UN

UN

UN

UN
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9

10

11

12

13

14

BALDE em polietileno de alta
densidade, com pedal em polietileno
de dupla funcao (abrir/fechar),
resistente a impacto, paredes e
fundo reforcados, com tampa,
capacidade 60 litros. O produto
devera ter etiqueta com a
identificacao da marca do fabricante
e capacidade.
Balde espremedor doblô com
capacidade para 30 litros (adequado
para MOP)
BALDE PLÁSTICO, em polietileno de
alta densidade (PEAD), alta
resistência a impacto, paredes e
fundo reforcados, capacidade de 20
litros, alca em aco 1010/20 zincado.
BALDE plastico, em polietileno de
alta densidade, resistente a
impacto, paredes e fundo reforcados,
alca em aco zincado, capacidade 15
litros. O produto devera ter
etiqueta com a identificacao, marca
do fabricante e capacidade.
BALDE, com tampa, capacidade de 50
litros, em polietileno de alta
densidade e alca de aco zincado, com
paredes e fundo reforcados,
resistentes a impactos. O produto
devera ser identificado com o
material de fabricacao e sua
capacidade e o nome ou marca do
fabricante.
BALDE, com tampa, capacidade de 60
litros, em polietileno de alta

UM

3

85,00

255,00

98

72,30

7.085,40

17

39,00

663,00

35

39,00

1.365,00

4

49,00

196,00

26

59,00

1.534,00

UN

UN

UN

UN
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15

16

17
18

19

densidade e alcas laterais, com
paredes e fundo reforcados,
resistentes a impactos. As seguintes
informações deverao ser impressas e
coladas pelo fabricante diretamente
sobre o produto: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto e
capacidade.
Balde, em aço inoxidável, com pedal
, em aço inox, suporte com rodízios
e capacidade para 20 litros.
BALDE, em polietileno de alta
densidade, resistente a impacto, com
tampa, com pedal em polietileno,
capacidade 30 litros. Produto com
etiqueta, contendo dados de
identificacao do produto e marca do
fabricante.
BALDE, plástico, com alças laterais,
capacidade 15 litros
BALDE, plastico, polietileno de alta
densidade (PEAD), alta resistencia a
impacto, paredes e fundo reforcados,
reforco no encaixe da alca, alca em
aco zincado, capacidade 7,5 litros.
BALDE, plastico, tipo domestico,
polietileno de alta densidade, alta
resistencia a impacto, paredes e
fundo reforcados, reforco no encaixe
da alca, alca, capacidade 10 litros.
As seguintes informações deverao ser
impressas e coladas pelo fabricante
diretamente sobre o produto: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto
e capacidade.

UN

UN

26

119,00 3.094,00

15

35,00

525,00

29,00

2.900,00

30

35,00

1.050,00

93

18,00

1.674,00

UN

UN 100

UN

UN
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21

22

23

24

25

BALDE, sem tampa, capacidade de 60
litros, em polietileno de alta
densidade e alca de aco zincado, com
paredes e fundo reforcados,
resistentes a impactos. O produto
devera ser identificado com o
material de fabricacao e sua
capacidade e o nome ou marca do
fabricante.
BANHEIRA plástica infantil anatômica
fabricado em material de
polipropileno atóxico, com cantos
arredondados, local apropriado para
colocar sabonete e esponja, válvula
em PVC com lacre para escoamento da
água, capacidade mínima de 25
litros, peso suportado até 20 KG.
CAIXA, plastica, organizadora, com
tampa e com o minimo de 02 (duas)
travas, capacidade para 20 litros,
podendo variar em +/- 5%. Produto
com etiqueta contendo dados de
identificacao do produto e marca do
fabricante.
Cesto de plástico de lixo telado,
resistente, capacidade 10 litros,
altura: 278mm, comprimento/diâmetro:
257mm. Cor Bege.
CESTO plástico telado,
resistente,com tampa, c/ capacidade
para 60 litros. Contendo: Dados de
identificação do produto, marca do
fabricante e capacidade.
ORGANIZADOR, de plastico, dimensoes
31 cm altura, 42 cm largura, 63 cm

UN

32

45,00

1.440,00

5

65,00

325,00

1

130,00 130,00

129

15,00

1.935,00

1

45,00

45,00

11

120,00 1.320,00

UN

UN

UN

UN
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26

comprimento, com variacao de +/- 1
cm, capacidade 65 litros.
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL DE 200
ML, tipo dispensador, capacidade 100
copos, componentes base
dispensador/bocal saída/cilindro
transparente, características
adicionais sistema poupa
copo/alavanca acionamento, aplicação
copo descartável plástico 180 a
280ml.
TOTAL

UN

UN
2

20,00

40,00
30.900,00

Lote: 7
UNIDAD QUANT. V.
V. TOTAL
E
UNITÁR
IO

ITEM

1

2

3

Descrição detalhada dos itens:
ABRIDOR, de latas, em aco inox SAE
1020, cabo injetado em polipropileno
virgem de alta densidade. Embalagem
com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
VISON
Assadeira de alumínio com alças,
Tipo Hotel, Número 6, 50cm de
comprimento, 35cm de largura, 7cm de
altura, 2,5mm de espessura.
FORTALEZA
BANDEJA DOMÉSTICA, em aço inox,
retangular, medindo apróximadamente

UN

UN

30

4,00

120,00

12

37,89

454,08

3

86,00

258,00
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4

5

6

7
8

9

10

49 x 35 cm,lisa, sem alça.
RICHIOTO
Bandeja plástica, polipropileno, na
cor branca, dimensões 450x300x80 mm,
para alimentação.
RICHIOTO
BANDEJA, em acrilico, retangular,
lisa, dimensoes 50 cm x 40 cm.
Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante.
RICHIOTO
BOLEIRA, retangular em plastico
resistente. Dimensões mínimas:
37,3cm x 25,6cm. Embalagem contendo
dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
RICHIOTO
BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO em
silicone de 7 LITROS TRIUNFO
CAIXA, plástica, organizadora, com
tampa e com o minimo de 02 (duas)
travas, capacidade de 56 litros,
podendo variar em +/- 5%. Produto
com etiqueta contendo dados de
identificação do produto e marca do
fabricante
RICHIOTO
COADOR, para café, de pano 100%
algodão, na cor branca, dimensões 20
cm (diâmetro) x 30 cm
(profundidade), cabo com 16 cm de
comprimento, com variação de +/- 1
cm.
MONTEI
COLHER de uso em cozinha, em

UN

UN

11

15,00

165,00

UN

6

15,00

90,00

UN

2

20,00

40,00

UN

10

2,49

24,90

12

111,12 1.333,44

6
32

3,99
6,00

UN

UN
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polietileno, pigmentacao homogenea
em toda a peca, acabamento polido
brilhante, comprimento total minimo
de 50 cm e maximo de 60 cm.
Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante.
MONTEI
11

12

COLHER, de sopa, para refeicao, em
plastico rigido de poliestireno,
pigmentado, atoxico, comprimento 20
cm, com variacao de +/- 0,5 cm.
Embalagem: pacote com 10 unidades.
MONTEI
COLHER, para sopa, para refeição, em
aco inox, comprimento 20 cm, com
variacao de +/- 0,5 cm.

UN

PC 100

UN
13

14
15

16

COPO DE VIDRO, capacidade
apróximadamente 300 ml, liso e
transparente, para água/suco,
unidade de fornecimento unidade.
MONTEI
COPO para agua, de vidro, liso,
capacidade 200 ml. CIV
COPO PLASTICO TIPO CANECA, em
plástico, capacidade 200 ml, com
resina termoplástica destinada ao
consumo de bebidas, não tóxica, cor
branca, isento de: materiais
estranhos, bolhas, rachaduras,
furos, deformações, rebarbas.
MONTEI
ESCORREDOR, de pratos, em plástico
resistente, com capacidade para 20

UN
UN

23,20

2.320,00

60

6,00

360,00

48

4,30

206,40

60

4,30

258,00

60

2,49

149,40

2

32,00

64,00

UN

UN

Avenida 2 de Julho n.º 737 – Centro - 44.620-000 – Baixa Grande – Bahia - Telefax (74) 3258-1165

25

ESTADO DA BAHIA – BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
CNPJ : 13.794.912/0001-24

17

18

pratos.
RICHIOTO
TABUA, de carne, em polipropileno,
dimensoes 300 x 200 x 5 mm.
MONTEI
TAÇA EM VIDRO PARA ÁGUA capacidade
para 250 ml. NADI

UN

UN
19

20

21

22

VASILHAME, plastico resistente,
transparente, redondo, para
acondicionamento de alimentos, com
tampa vedante, capacidade minima
para 3 litros. O produto devera ser
identificado com, no minimo, o
material de fabricacao, capacidade e
o nome ou marca do fabricante.S
RICHIOTO
VASILHAME, plástico, em polietileno
translúcido, retangular, com tampa,
capacidade 1 litro.RICHIOTO
VASILHAME, plástico, em polietileno
translúcido, retangular, com tampa,
capacidade 2 litros.
RICHIOTO
VASILHAME, plastico, transparente
tipo quadrada para acondicionamento
de alimentos, com tampa, capacidade
4 litros. O produto devera ser
identificado com, no minimo, o
material de fabricacao, capacidade e
o nome ou marca do fabricante.
RICHIOTO
VASILHAME, plastico, transparente

12,99

194,85

36

8,00

288,00

12,00

24,00

UN

2

UN

31

6,00

186,00

UN

31

9,00

279,00

3
5

16,00
35,00

48,00
175,00

UN
23

15
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24

25

tipo retangular para
acondicionamento, com tampa,
capacidade 25 litros. O produto
devera ser identificado com, no
minimo, o material de fabricacao,
capacidade e o nome ou marca do
fabricante.
RICHIOTO
VASILHAME, plastico, transparente,
redondo, para acondicionamento de
alimentos, com tampa vedante,
capacidade minima para 4 litros. O
produto devera ser identificado com,
no minimo, o material de fabricacao,
capacidade e o nome ou marca do
fabricante. RICHIOTO
Xícara capacidade para 246l com
pires, em vidro temperado
transparente, superfície totalmente
lisa, dimensões 11x9x6cm.
NADI
TOTAL

UN

UN

3

10,00

30,00

UN

24

9,00

216,00
7.500,00

Lote: 8
UNIDAD QUANT. V.
V. TOTAL
E
UNITÁ
RIO

ITEM

1

Descrição detalhada dos itens:
Caldeirão de alumínio polido
industrial, linha hotel, com tampa e

1

45,00

Avenida 2 de Julho n.º 737 – Centro - 44.620-000 – Baixa Grande – Bahia - Telefax (74) 3258-1165

45,00

27

ESTADO DA BAHIA – BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
CNPJ : 13.794.912/0001-24

2

3
4
5

6

7

8

pegador de tampa de mesmo material,
capacidade para 22,5 litros,
dimensões aproximadas de 28x32cm,
espessura de no mínimo 3mm
Caldeirão material alumínio,
capacidade 41 litros, altura 21 cm,
diâmetro 50 cm, espessura de 4 mm,
características adicionais 2 alças
reforçadas e tampa.
CONCHA, em alumínio, capacidade 200
ml.
CONJUNTO DE ASSADEIRA em aluminio,
retangular funda n. 03, 04 e 05.
CUSCUZEIRO, em aluminio polido, com
tampa, n. 30, 02 alcas laterais em
baquelite, tampa e disco difusor de
calor em aluminio com suporte.
Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante.
ESCORREDOR de macarrao e elimentos
em geral, em aluminio polido n° 50,
dimensoes de 55 cm (diametro
superior) x 20 cm (profundidade).
Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante.
ESCORREDOR DE MACARRÃO em alumínio
reforçado, linha hotel, com
espessura mínima de 1,00mm, diâmetro
de 70cm, com furos na base e
laterais para escorrer a agua, base
com anel de apoio, com alças.
ESCORREDOR, de macarrão e alimentos
em geral em alumínio polido,
dimensões de 55 cm (diâmetro
superior) x 20 cm (profundidade),

UN

UN
2

80,00

160,00

UN

6

16,00

96,00

UN

5

90,00

450,00

2

45,00

90,00

10

35,00

350,00

2

80,00

160,00

2

65,00

130,00

UN

UN

UN

UN

Avenida 2 de Julho n.º 737 – Centro - 44.620-000 – Baixa Grande – Bahia - Telefax (74) 3258-1165

28

ESTADO DA BAHIA – BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
CNPJ : 13.794.912/0001-24

9

10

11

12

13

14

15

com alças laterais em baquelite.
ESCUMADEIRA, em aluminio, n. 20,
dimensoes 20 cm (diametro) x 60 cm
(comprimento), com variacao de +/- 1
cm.
FACA para refeicao, em aco inox,
para refeição, comprimento 20 cm,
com variacao de +/- 0,5 cm.
FACA, em aco inox cromo molibdenio,
cabo de polipropileno, dureza de 53
a 56 RC com tratamento sub zero e
ponta arrendondada e cabo de
prolipropileno, 10 polegadas.
Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante.
FACA, em aco inox, cabo de madeira,
08 polegadas. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do
fabricante.
FAQUEIRO, conjunto de talheres, em
100% aço inox com 24 pecas: 6
colheres, 6 garfos, 6 facas e 6
colheres para café com ponta
arredondada.
GARFO para refeicao, em aco inox,
comprimento 20 cm, com variacao de
+/- 0,5 cm.
PANELA DE PRESSÃO, em aluminio
polido, capacidade 10 litros,
válvula de seguranca patenteada,
valvula multifuncional, vedacao
perfeita na tampa com trava
hermetica, dimensoes 31 cm
(diametro) x 28 cm (profundidade),
com variacao de +/- 1 cm.

UN
4

21,00

84,00

48

6,00

288,00

20

12,00

240,00

6

10,00

60,00

24

49,00

1.176,00

48

6,00

288,00

15

76,00

1.14000

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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17

18

19

20

21

PANELA, de aluminio, com alca e
tampa, capacidade 10 litros.
Embalagem com dados de identificão
do produto e marca do fabricante.
Panela, de alumínio, com alça, tampa
capacidade 20 litros Embalagem com
dados de identificação do produto.
Panela, de alumínio, com alça, tampa
capacidade 30 litros Embalagem com
dados de identificação do produto.
Panela, de alumínio, com alça, tampa
capacidade 40 litros Embalagem com
dados de identificação do produto.
PANELA, de pressao, em aluminio
polido, capacidade 07 litros,
valvula de seguranca patenteada,
valvula multifuncional, vedacao
perfeita na tampa com trava
hermetica em alca lateral revestida
em baquelite, dimensoes 22 cm
(diametro) x 18,50 cm
(profundidade), com variacao de +/1 cm. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do
fabricante.
PANELA, de pressao, em aluminio
polido, capacidade 20 litros,
valvula de seguranca patenteada,
valvula multifuncional, vedacao
perfeita na tampa com trava
hermetica, dimensoes 31 cm
(diametro) x 28 cm (profundidade),
com variacao de +/- 1 cm. Embalagem
com dados de identificacao do

UN
1

34,00

34,00

UN

20

70,00

1.400,00

UN

20

73,40

1.468,00

UN

20

84,95

1.699,00

6

50,00

300,00

2

100,00 200,00

UN

UM
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22

23

24

25

26

produto e marca do fabricante.
PANELA, modelo industrial, tipo
cacarola, em aluminio polido,
capacidade 20 litros, diametro
minimo de 30 cm, com duas alcas
laterais, com tampa. Embalagem com
dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.
PANELA, tipo caldeirão, em alumínio
polido, com tampa, n. 30, com duas
alças laterais em alumínio,
capacidade 15 l. Embalagem com dados
de identificação do produto e marca
do fabricante.
PANELA, tipo frigideira, em aluminio
polido, n.30, cabo lateral revestido
em baquelite, dimensoes 30 cm
(diametro) x 05 cm (profundidade).
Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante.
PANELA, tipo leiteira, em aluminio,
com tampa, 01 cabo revestido em
baquelita, dimensoes 16 cm
(diametro) x 10 cm (profundidade),
com variacao de +/- 1 cm, capacidade
2,5 litros, n.º 18. Embalagem com
dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.
PANELA, tipo leiteira, em aluminio,
revestimento antiaderente, com
tampa, 01 cabo revestido em
baquelita, dimensoes 16 cm
(diametro) x 10 cm (profundidade),
com variacao de +/- 1 cm, capacidade
2,5 litros, n.º 18. Embalagem com

UN
4

60,00

240,00

22

40,00

880,00

1

40,00

40,00

2

40,00

80,00

1

60,00

60,00

UN

UN

UN

UN
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27

dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.
RALO, em aluminio, com 04 faces.
UN

3

14,00

42,00

TOTAL
11.200,00

Lote: 9
UNIDAD QUANT. V.
V. TOTAL
E
UNITÁ
RIO

ITEM

1

2

3

Descrição detalhada dos itens:
GARRAFA termica, de mesa, com tampa,
corpo revestido em plastico contra
impacto, capacidade 01 litro.
Produto com etiqueta contendo dados
de identificacao do produto e marca
do fabricante.
GARRAFA termica, modelo pressao, com
alca e tampa, corpo revestido em
plastico contra impacto, capacidade
01 litro. Produto com etiqueta
contendo dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
GARRAFA, termica, modelo pressao,
com alca e tampa, corpo revestido em
plastico resistente a impacto,
capacidade de 2 litros. As seguintes
informações deverao ser impressas e
coladas pelo fabricante diretamente

UN

2

35,00

70,00

13

35,00

455,00

4

65,00

260,00

UN
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4

5

6

7

8

sobre o produto: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto e
capacidade.
GARRAFA, termica, modelo rolha, com
alca e tampa, corpo revestido em
plastico contra impacto, capacidade
05 litros. Produto com etiqueta
contendo dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
Jarra plástica, composta por
material virgem de primeira
qualidade, atóxico, com tampa,
resistente, transparente e graduado,
com capacidade de 4 litros.
Jarra de vidro meio cristal, liso, r
esistente e transparente, para água
e sucos, com alça, com
capacidade aproximada para
02 (dois) litros, medindo aprox. 24c
m (altura) (+ou2cm) e 15cm (diâmetro) (+ou- 2cm).
JARRA, em plastico resistente, alto
impacto, com alca e tampa,
capacidade 02 litros. As seguintes
informacoes deverao ser impressas e
coladas pelo fabricante diretamente
sobre o produto: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto e
capacidade.
JARRA, em plastico resistente, alto
impacto, com alca e tampa,
capacidade 03 litros. As seguintes
informacoes deverao ser impressas e
coladas pelo fabricante diretamente
sobre o produto: nome ou CNPJ do

UN

UN
5

99,00

495,00

3

15,30

45,90

3

19,90

59,70

80

17,00

1.360,00

8

19,00

152,00

UN

UN

UN

UN
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9

10

11

12

13

fabricante, marca do produto e
capacidade.
JARRA, em plastico resistente, alto
impacto, com alca e tampa,
capacidade 03 litros. Embalagem com
dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
MARMITA, termica, descartavel, em
aluminio, com tampa, n. 08.
Embalagem: caixa com 100 unidades,
com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
PRATO DE POLIPROPILENO ( PLASTICO)
P/ MERENDA: Prato de polipropileno,
22x3 cm para servir merenda escolar.
PRATO, fundo, circular, em vidro,
diametro 23 cm, com variacao de +/1 cm.
PRATO, raso, circular, em vidro,
diametro 22 cm, com variacao de +/1 cm.
TOTAL

UN
2

19,00

38,00

160

38,04

6.086,40

UN

100

2,50

250,00

UN

60

6,50

390,00

48

6,00

288,00

CX

UN

9.950,00

Lote: 10
UNIDAD QUANT. V.
V. TOTAL
E
UNITÁ
RIO

ITEM

1

Descrição detalhada dos itens:
PORTA COPO, descartáveis de 200 ml,
com tampa para o cilindro em
acrílico ou plástico resistente,

UM
12

25,00
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2

3

cilindro em plástico resistente
transparente, suporte fixo, base do
dispensador, bocal de saída do copo
e suporte para fixação na parede,
dosador com alavanca que permita
sair
um copo por vez. GLOBO
PORTA copos descartáveis para café,
p/ copos de café de 50ml, medindo
aprox. 0,35X11X16cm
(alt.Xlarg.Xprof.), em plástico
resistente, acionado por alavanca e
liberação de um copo por vez, na cor
branca. GLOBO
SUPORTE, para TV, LCD, LED e PLASMA,
de 32 a 47 polegadas, articulado,
distancia da parede 10cm, (braço
recolhido) e 77cm(braço estendido)
em aço carbono pintado
eletrostaticamente com tinta epóxi,
cor preta, com jogo completo de
parafusos e buchas, manual de
instrução. LG
TOTAL

UN
02

25,00

50,00

16

93,75

1.500,00

UN

1.850,00

Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta,
tendo sido os preços ofertados pela empresa tendo sido os preços ofertados pela empresa JOSE
ATAIDE PIRES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o n° 02.964.621/0001-10,Insc. Estadual 050.220.939,
estabelecida na Av. 02 de Julho, nº442, Centro – Baixa Grande - Bahia, CEP 44.620-000, cuja
proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
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Aquisições de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS, DESCARTAVEIS E CORRELATOS,
destinados ao Hospital Maternidade Milton Pamponet Ribeiro, Unidade Básica da Saúde da Família,
Caps, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, Administração Geral, Secretaria de
Assistência Social, Centro de Referencia e Assistência Social – CRAS, Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – PETI, Programa Bolsa Família,PDDE, Secretaria de Obras, Cantina Central e a
Creche deste Município, de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
É admitida sua prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que
haja anuência das partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a
firmar as contratações que dela poderão advir facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 0011/2014.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do edital do Pregão nº. 011/2014, que integra o presente instrumento de
compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no
Pregão nº. 0011/2014, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integra.
CLÁUSULA IV - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
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Em cada fornecimento, o local e o prazo da entrega dos Materiais de Limpeza Higiene e Correlatos
será acordado pela unidade requisitante, não podendo o prazo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias
corridos contados a partir do recebimento da nota de empenho.
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
Em cada fornecimento, o pagamento será feito por crédito em conta-corrente, até o décimo dia útil
após a entrega dos Materiais de Limpeza Higiene e Correlatos, mediante seu recebimento definitivo,
com a apresentação da nota fiscal/fatura atestada pela autoridade competente, desde que a Certidão
Negativa de Débito com o INSS – CND, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e a prova de
Regularidade com a Fazenda Federal estejam atualizados.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos Materiais de Limpeza Higiene e Correlatos só estará caracterizada se acompanhada da
ordem de fornecimento.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.
Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal/fatura correspondente.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no
art. 87 da Lei nº. 8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a)Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a
Administração;
b)Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem
prejuízo para a Administração;
c)Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco
anos, nas hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
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d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e)Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos
por cento por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por
cento, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado
e acatado pela Administração;
f)A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das
demais sanções a que se refere esta cláusula; e
g)No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura
poderá, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar
de licitações e/ou contratar com o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante
signatário da ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do
art. 65, II,“d” da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração
substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do
príncipe e/ou fato da administração; e
b)
para
menos,
quando
a
Administração
verificar
que
o
preço
registrado
encontra-se
substancialmente superior ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços
praticados no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os A entrega dos Materiais de Limpeza Higiene e Correlatos, objeto desta Ata de Registro de
Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº
8.666/93, e demais normas pertinentes.

Avenida 2 de Julho n.º 737 – Centro - 44.620-000 – Baixa Grande – Bahia - Telefax (74) 3258-1165

38

ESTADO DA BAHIA – BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
CNPJ : 13.794.912/0001-24

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após
1(um) dia da publicação.
Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
As aquisições dos Matérias de Limpeza Higiene e Correlatos objeto da presente Ata de Registro de
Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo responsável de cada secretaria.
A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão
igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
CLÁUSULA XII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º,
do artigo nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Integram esta Ata, o edital do Pregão nº. 0011/2014 e a proposta da empresa JOSE ATAIDE PIRES DOS
SANTOS, inscrita no CNPJ sob o n° 02.964.621/0001-10,Insc. Estadual 050.220.939, estabelecida na
Av. 02 de Julho, nº442, Centro – Baixa Grande - Bahia, CEP 44.620-000, cuja proposta foi
classificada em 1º lugar no certame acima referenciado.
Fica eleito o foro de Baixa Grande/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da
presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002 e Decreto nº. 3.555/2000,
alterada, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de
igual teor e forma.

__________________________________

__________________________________________

PEDRO LIMA NETO / PREFEITO
CONTRATANTE

JOSE ATAIDE PIRES DOS SANTOS
CONTRATADA
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