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CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

FAZEM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA – BAHIA 

E A EMPRESA LOJA NOTA 10 GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME, NA FORMA ABAIXO. 

 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Correntina, 

Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 445, em 

Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e domiciliado 

à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e, de outro lado, como 

CONTRATADA, a Empresa LOJA NOTA 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME, com sede na 

Rua Dr. Góes Calmon, 47 – Centro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, inscrita no CNPJ sob nº 

01.278.222/0001-33, neste ato representada pelo senhor Evanildo Ataíde Ramos, brasileiro, maior, 

casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 478.946.101-78 e portador da CI/RG nº 2.008.056 

SSP/GO, residente e domiciliado à Rua das Mansões, 27, casa – Planalto – Correntina – Bahia, CEP nº 

47.650-000, doravante denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e ajustam firmar 

o presente contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, das cláusulas e condições 

estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 021/2019, Processo Administrativo nº 

074/2019 homologado pelo Prefeito Municipal no dia 26 de junho de 2019 e nas cláusulas prevista 

nesta instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA fonecerá à CONTRATANTE, parceladamente, materiais de expediente 

em geral, que serão destinados à manutenção das secretarias deste Município, conforme 

descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cujas descrições detalhadas bem como as 

obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na Modalidade Pregão tipo 

Presencial nº 021/2019 homologado pelo Prefeito Municipal em 26 de junho de 2019. De acordo 

discriminação a baixo: 
LOTE I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Abastecedor para pincel de lousa (quadro branco),  com tinta a base de 

álcool, solvente, corante e aditivos, em embalagem com 20ml, em caixa com 

12 unid. 

29  cx  

02 Álcool 70º antisséptico em frasco com 500ml. 48 frasco 

03 
Álcool etílico hidratado, 96º, para uso escolar, acondicionado em 

embalagem com 1 litro, em caixa com 12 unid. 
30 cx 

04 

Álcool em Gel Anti-Séptico, fragrância agradável, para assepsia das mãos,  

acompanha válvula pump, com dados do fabricante, data de fabricação, 

frasco de 440g. 

258 frasco 

05 
Gliter em pó colorido, partículas metalizadas em PVC, para uso em 

decorações em geral, em embalagem com 1kg cores diversas. 
48 kg 

06 
Tinta guache em pote com 15ml, tinta lavável, não tóxica, tampa 

rosqueável, em caixa com 6 potes. 
287  cx  

07 
Tinta para carimbo automático, à base d'água, sem óleo, com corante e 

conservante, em frasco com 28ml. 
22 unid 

08 
Tinta para carimbo de borracha, à base d'água, sem óleo, com corante e 

conservante, em frasco com 40ml. 
52 unid 

09 Tinta para tecido fosca em pote com 37ml. Cores diversas 88 unid 

10 Tinta para tecido, conteúdo 15ml com 6 cores em caixa com 1 conjunto. 74 kit 

0202/2019 
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11 
Molha  dedo, umedecedor, creme aromatizado acondicionado em estojo, 

não tóxico, que não provoque mancha, em embalagem de 10g. 
72 unid 

12 
Cola branca, não tóxica, resina de PVA e lavável, em embalagem com 1kg 

caixa com 12 unid. 
11  cx  

13 
Cola com glitter para uso escolar, com dimensões 11,5 x 3 x 1cm, em 

embalagem com 35g. 
142 unid 

14 
Cola em bastão, para uso em pistola de cola quente, espessura 11,2mm, 

comprimento 30cm, composto em EVA, em embalagem com 1kg. 
61 kg 

15 
Cola em bastão, para uso em pistola de cola quente, espessura 7,4mm, 

comprimento 30cm, composto em EVA, em embalagem com 1kg. 
86 kg 

16 
Cola isopor  não tóxica lávavel, composição acetato depolivinila  em 

solução alcoólica 80g  com 12 unid 
70 cx 

17 
Cola para uso em isopor, solúvel em álcool e de secagem rápida, 

dimensões 11,5 x 3,5 x 1cm, em embalagem com 35g. 
60 unid 

18 
Cola plástica branca, lavável, não tóxica, em embalagem com 90g, em 

caixa com 12 unid. 
78  cx  

19 
Corretivo em fita, roller, em formato de caneta, com correção seca, 

atômico, medindo 4mm x 10m. 
5 unid 

20 
Corretivo líquido de escrita, à base de água,  em embalagem com 18ml, 

em caixa com 12 unid. 
87  cx  

 

LOTE II – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
Agenda em capa dura, com espiral, calendário 2018,  formato: 18x25cm, 

192 páginas, papel offset 63g/m². 
20 unid 

02 
Apagador para lousa para uso em quadro branco, 150N com almofada 

substituível, composição básica resina termoplástica, EVA e feltro. 
132  unid  

03 Barbante de algodão 4/8, cone grande, em rolo com 1kg. 166  rolo  

04 Bexiga de aniversário n.º 7, liso, em pacote com 50 unid. 3.720  pct  

05 
Elástico, borrachinha, borracha natural, resistente, espessura 20mm, em 

pacote com 500grs. 
67 pct 

07 Fita adesiva do tipo crepe, medindo 19mm x 50m. 158  unid  

08 Fita adesiva dupla face, 19mm x 30m, em pacote com 5 unid. 101  pct  

09 Fita adesiva larga transparente, em pvc medindo 45mm x45m. 788  unid  

10 Fita adesiva larga, cor beje, em pvc medindo 45mm x45m. 96  unid  

11 
Fita adesiva, transparente, em filme de polipropileno de 25 micras, resinas 

sintéticas e tubete de papel, 12mm x 40m, em embalagem com 20 rolos. 
22 pct 

12 
Fita para máquina de calcular elétrica, para uso em máquina ELGIN MB-

7123. 
9  unid  

13 
Folha em EVA 60cm x 40cm x 2mm, emborrachado, em pacote com 10 

folhas, cores diversas. 
860  pct  

14 

Massa para modelar, para uso escolar, à base de amido, não tóxica, super 

macia, com aroma de tutti-frutti, cores vivas e brilhantes, cores diversas, em 

embalagem com 180g caixa com 12 cores. 

370  cx  

15 Placa de isopor, medindo 1,00m x 50cm x 10mm. 116  unid  

16 Placa de isopor, medindo 2,00m x 50cm x 10mm. 173  unid  

17 Placa de isopor, medindo 3,00m x 50cm x 10mm 148  unid  

18 Placa de isopor, medindo 4,00m x 50cm x 10mm. 80  unid  
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19 
Plástico adesivo transparente para plastificar, tamanho 23,0 x 0,05 x 60m, 

em bobina com 60 metros. 
25  rolo  

20 
Quadro escolar, que utiliza giz, medindo 1,50 x 1,00m, com moldura 

encaixada, na cor verde. 
2  unid  

21 
Quadro escolar, que utiliza giz, medindo 2,50 x 1,10m, com moldura 

encaixada, na cor verde. 
2  unid  

22 
Quadro escolar, que utiliza pincel, medindo 1,00 x 0,80m, com moldura 

encaixada, na cor branca. 
8  unid  

23 
Quadro escolar, que utiliza pincel, medindo 2,50 x 1,10m, com moldura 

encaixada, na cor branca. 
20  unid  

24 

Bloco autoadesivo, 47,6mm x 47,6mm, tipo cubo, cor amarela, papel 

75g/m², com adesivo acrílico reposicionável, com 400folhas, em pacotes 

com 1 unidade. 

64  pct  

25 

Bloco autoadesivo, tamanho 38mm x 50mm, cor amarela, papel 75g/m², 

com adesivo acrílico reposicionável, com 100folhas cada bloco, em pacotes 

com 4 blocos. 

18  pct  

26 
Bobina de papel para máquina de calcular, medindo 57mm x 30m, em 

caixa com 30 unid. 
3  cx  

27 
Borracha de apagar bicolor, cores vermelha/azul, permite apagar lápis, 

caneta e lápis de cor, peso aproximado 10,2g, em embalagem com 40 unid. 
48  cx  

28 
Borracha de apagar branca, borracha natural, medindo 2,0 x 4,0 cm, em 

caixa com 20 unid. 
96 cx 

29 
Borracha ponteira, aplicável para qualquer graduação de grafite (apaga 

lápis e caneta), peso 4g, em embalagem com 50 unid. 
38  cx  

30 

Caderno 1/4 espiral, capa dura papelão 750g/m², com 96 folhas internas em 

papel off-set 56g/m², capa dura com verniz, com folhas pautadas padrão 

azul, formato 140mm x 200mm. 

78 unid 

31 

Caderno de música partitura 1/4 espiral, capa dura em papelão 750g/m², 

com 96 folhas internas em papel off-set 56g/m², miolo especial para 

partituras, formato 223x148mm. 

60 unid 

32 
Caderno universitário 1/4 espiral, capa dura em papelão 750g/m², 10 

matérias, com 120 folhas folhas internas em papel off-set 56g/m². 
854  unid  

33 
Caneta esferográfica escrita fina, tipo 0,5, ponta de metal e esfera 

tungstênio, em caixa com 25 unid. azul/preta. 
14 cx 

34 
Caneta esferográfica escrita grossa, corpo sextavado transparente, suspiro, 

ponta de latão e esfera tungstênio, em caixa com 50 unid. Cor azul. 
175  cx  

35 
Caneta esferográfica escrita grossa, corpo sextavado transparente, suspiro, 

ponta de latão e esfera tungstênio, em caixa com 50 unid. Cor preta. 
32  cx  

36 
Caneta marcadora para CD/DVD, ponta macia, tinta de secagem rápida, a 

prova d'água e atritos, ponta 0,7mm, em caixa com 12 unidades. 
7 cx  

37 Caneta pincel ponta fina, jogo com 12 cores. 55 jg 

38 
Cartolina gramatura 150g, tamanho 50x66, em pacote com 100 unid., 

cores diversas. 
64 pct 

39 
Espiral para encadernação em PVC, com 12mm, transparente, 

capacidade para 70 folhas, em embalagem com 50 unid. 
16  pct  

40 
Espiral para encadernação em PVC, com 25mm, transparente, 

capacidade para 100 folhas, em embalagem com 50 unid. 
12  pct  

41 
Espiral para encadernação em PVC, com 29mm, transparente, 

capacidade para 200 folhas, em embalagem com 50 unid. 
5  pct  

42 
Espiral para encadernação em PVC, com 7mm, transparente, 

capacidade para 25 folhas, em embalagem com 50 unid. 
24  pct  

43 
Giz de cera com 12 cores, dimensões 8,5cm x 0,8cm, atóxico, pré-

apontado, em embalagem com 12 unid. 
140  cx  
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45 
Grafite para lapiseira, tipo 2B, diâmetro 0,7mm, comprimento 60mm, 

caixa (gabinete/tubete) com doze minas (peças). 
12 cx 

46 
Índice telefônico, agenda brochura executivo com 80 folhas, em capa de 

couro sinteticio formato 145mm x 205mm, papel off-set mínimo de 63 g/m³. 
12 Unid 

47 
Lápis de cor grande, com 12 cores, formato triangular, mina macia, grossa 

e resistente, em caixa com 12 lápis. 
395  cx  

48 
Lápis preto de escrever n.º 2, medindo 17cm, corpo de madeira, material 

carga grafite 2B, caixa com 144 unid. 
71  cx  

49 
Lápis preto n.º 2 com borracha, corpo de madeira, material carga grafite 

2B, caixa com 72 unid. 
17  cx  

50 
Lapiseira de 0,7mm (bitola), corpo resistente, ponta de metal fixa (caniço) 

de 3,0mm, com apagador de borracha. 
48 unid 

51 
Livro ata, capa dura preta, com 100 folhas, com margem, costurado, 

dimensões 210mm x 300mm. 
137  unid  

52 
Livro ata, capa dura, com 200 folhas, com margem, costurado, dimensões 

210mm x 300mm. 
82 unid 

53 
Livro ata, capa dura, com 50 folhas, com margem, costurado, dimensões 

210mm x 300mm. 
75 unid 

54 

Livro de ponto 1/4, 160 folhas, capa dura em papelão 750g/m², formato 

160x220mm, mínimo possui campos de preenchimento de data, nome, 

horários e observação. 

65 unid 

55 
Livro de protocolo para correspondência 1/4, formato 160 x 220mm, 

capa de papelão 0,705g, com 100 folhas. 
48 unid 

56 
Pincel atômico, com tampa, escrita grossa, recarregável, tinta a base de 

álcool, caixa com 12 unidades, nas cores azul, verde, vermelho e preto. 
35  cx  

57 
Pincel hidrográfico com tampa, antiasfixiante, escrita grossa, atóxico, tinta 

a base de água, jogo com 12 unidades. 
314  jg  

58 
Pincel marca texto, corpo colorido, duas medidas de traço: 1,0mm para 

sublinhar e 3,6mm para destacar, na cor amarela, embalagem com 12 unid. 
136  cx  

59 

Pincel para lousa, para utilização em escrita em quadros brancos, poliéster, 

tampa com pega de três estrias, filtro interno com tinta de longa duração, 

batoque que permite o reabastecimento da tinta. 

334 unid 

60 
Régua acrílica transparente 30cm, boa qualidade, marcação em cm e mm, 

mínimo de 2mm espessura, mínimo de 4cm largura. 
436 unid 

61 
Régua acrílica transparente 60cm, boa qualidade, marcação em cm e mm, 

mínimo de 2mm espessura, mínimo de 4cm largura. 
110 unid 

62 
Régua em alumínio de 30cm, boa qualidade, marcação em cm e mm, 

mínimo de 2mm espessura, mínimo de 4cm largura. 
15 unid 

 

LOTE IV – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
Caixa de papelão para arquivo morto, duas capas kraft, medindo 34,4cm  x 

12,5cm x 23,7cm, em pacotes com 25 unid. 
14  pct  

02 
Caixa de plástico do tipo polionada para arquivo morto, com encaixe para 

montagem, medindo 35cm x 13cm x 25cm. 
279 unid 

03 
Capa PVC rígido 0,30 para encadernação, transparente, formato 21cm x 

29,7cm, em embalagem com 50 unid. 
52  cx  

04 
Pasta a/elastico ofício 20mm;   Cor cristal - Tamanho 335mm x 245mm x 

20mm  Composição polipropileno, pacote com 10 unidade. 
551 pct. 

05 
Pasta a/elastico ofício 30mm; Cor cristal - Tamanho 335mm x 245mm x 

30mm;  Composição polipropileno, pacote com 10 unidade. 
450 pct. 

06 
Pasta a/elastico ofício 40mm;   Cor cristal - Tamanho 335mm x 245mm x 

40mm;  Composição polipropileno, pacote com 10 unidade. 
340 pct. 

07 
Pasta a/elastico ofício 5,5 mm;   Cor cristal - Tamanho 335mm x 245mm x 

5,5mm;  Composição polipropileno, pacote com 10 unidade. 
180 pct. 
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08 
Pasta a/elastico ofício;   Cor cristal - Tamanho 335mm x 235mm;  

Composição polipropileno, pacote com 10 unidade 
722 pct. 

09 

Pasta AZ ofício para arquivamento, capas de papelão super resistente, cor 

preta, medindo 27 x 35cm, espessura (lombo) de 6cm, com porta etiqueta no 

lombo, em plástico resistente, sistema metálico de fixação de folhas, em 

caixa com 24 unidades 

15 caixa 

10 

Pasta AZ ofício para arquivamento, capas de papelão super resistente, cor 

preta, medindo 27 x 35cm, espessura (lombo) de 8cm, com porta etiqueta no 

lombo, em plástico resistente, sistema metálico de fixação de folhas, em 

caixa com 20 unidades 

63 caixa 

11 

Pasta catálogo, capa em PVC (plástica), com 100 envelopes (para papéis 

ofício e A4), com 4 parafusos plásticos, formato 243x330mm, com visor 

externo e bolsa interna 

24 unid 

12 

Pasta catálogo, capa em PVC (plástica), com 50 envelopes finos (para 

papéis ofício e A4), com 4 colchetes, formato 243x330mm, com visor 

externo e bolsa interna. 

25 unid 

13 
Pasta com elástico e aba, medindo 23 x 34cm, em papelão resistente, 

revestida com plástico transparente. 
238 unid 

14 Pasta com trilho metálico, medindo 24 x 34cm, em  plástico transparente. 192 unid 

15 
Pasta de plástico tipo polionda, com elástico, medindo 25 x 34cm e 

espessura 2cm. 
140 unid 

16 Pasta lisa de papel com grampo, cores diversas, em caixa com 50 pastas. 30  cx  

17 

Pasta sanfonada, 31 divisórias, material atóxico, 100% reciclável, 

fechamento com elásticos, 31 mini etiquetas para identificação de divisórias, 

tamanho mínimo 38cm largura x 25cm, nas cores azul e cinza, sendo 250 de 

cada cor. 

2 unid 

18 

Pasta suspensa, corpo em cartão kraft, 2 hastes plásticas, gramatura 170g, 

tamanho 361x240mm, acompanha 1 visor + etiqueta branca + grampo 

plástico, em caixa com 50 unid. 

48 cx 

19 
Pasta zip versátil cristal 36cm x 24,4cm 0,15 com visor az 785 em pacotes 

com 5 unidades. 
12 pct 

 

LOTE V – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
Mídia CD-R gravável, virgem, capacidade 700mb / 80min, em embalagem 

com 50 unid. 
3 pct 

02 
Mídia CD-RW, virgem, regravável, capacidade de gravação 700mb / 

80min, velocidade de gravação 12x, em embalagem com 25 unid. 
12 pct 

03 
Mídia DVD-R gravável, capacidade 4.7GB/120min, velocidade de 1x~8x, 

em embalagem com 50 unid. 
5 pct 

04 

Almofada para carimbo n.º 4, material caixa plástico, material almofada 

esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul, tipo 

entintada. 

17 unid 

05 
Bandeja organizadora acrílica fumê, com dois compartimentos, medindo 

25cm x 36cm. 
22 unid 

06 

Calculadora compacta  de mesa, visor LCD com 12 dígitos, alimentação 

solar e bateria, dimensões aproximadas 12,5x10x1,5cm, com as funções: 

porcentagem, inversão de sinais, memória, dígito a dígito, correção total, 

duplo zero e desligamento automático. 

94 unid 

07 

Calculadora de mesa com bobina, visor de cristal líquido com 12 dígitos, 

com calendário e relógio, bivoltagem com chave, cálculo de vendas 

comerciais (MU), constante e porcentagem, delta porcentual, função GT, 

correção dígito a dígito, seletor com arredon. 

5 unid 
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08 

Carimbo Numerador Sequencial Automático de 7 Algarismos, auto 

entintado com Almofada de Tinta Embutida, Sólida Construção Metálica, 

versatilidade e de fácil utilização, permite numerar sequencialmente sem 

repetição, ou com 2, 3, 4, 6 e 12 Repetições. 

10  unid  

09 

Lanterna Multifuncional sinalizador, com sinalizador incluído, material: 

alumínio, impermeável e à prova de choque, Zoom: cabeça foco de luz 

telescópica zoom, ajustável Bulbo: até 100.000 horas Alcance do laser: até 

200 metros na noite Bateria: LED ultra-luz branca bateria de lítio 3.7volts, 

lanterna tática 500 lumens 500w de potência feita em liga de alumínio 

aeronáutico à prova d'água, choques e explosões; com led cree Q5 de 200w 

de potência e 500 Lumens de intensidade do feixe luminoso regulagem de 

foco e zoom com catraca e três modos de iluminação: forte, baixo e strobo, 

acompanha bateria recarregável li-ion 18650 de 3200mAh com carregador 

bivolt de parede e carregador 12volts, acompanha estojo. 

10 unid 

10 

Pistola para cola quente, 20w, bivolt, aplicador que utiliza cola quente de 

resina plástica, gatilho anatômico, refil de cola fino 0,75cm de diâmetro, 

com selo do Inmetro. 

53  unid  

11 

Pistola para cola quente, 40w, bivolt, aplicador que utiliza cola quente de 

resina plástica, gatilho anatômico, refil de cola grosso 1,12cm de diâmetro, 

com selo do Inmetro. 

67  unid  

12 

Máquina para cortar isopor, tamanho G, cortador elétrico de isopor, 

voltagem 110/220volts, com chave liga-desliga, altura mínima corte 7cm, 

com no mínimo 03 fios de reposição. 

11 unid 

 

LOTE VI – AVIAMENTO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
TNT 100% polipropileno, largura 1,40m, espessura 40g, em rolo com 100 

metros cores diversas 
62  rolo  

02 
TNT 100% polipropileno, largura 1,40m, espessura 40g, em rolo com 50 

metros cores diversas 
88  rolo  

03 Elástico com 3cm de largura em peça com 25 metros. 50  pç  

04 Elástico com 5cm de largura em peça com 25 metros. 50  pç  

05 
Fita decorativa, para ornamentação,  10mm x 50mm, em rolo com 10 

metros. 
94 rolo 

06 
Fita decorativa, para ornamentação,  16mm x 50mm, em rolo com 10 

metros. 
110  rolo  

07 
Fitilho para presente, com 5mm x 50m, em pacote com 10 rolos, cores 

diversas. 
94  pct  

 

1.2 – O processo, normas, instruções, assim como a proposta da CONTRATADA constante da 

Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 021/2019, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.2 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de  

R$ 285.101,95 (duzentos e oitenta e cinco mil cento e um reais e noventa e cinco centavos), sendo 

R$ 24.407,75 (vinte e quatro mil quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos) para o Lote I 

e R$ 125.096,70 (cento e vinte e cinco mil noventa e seis reais e setenta centavos) para o Lote II e 

R$ 94.853,60 (noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) para o 

Lote IV e R$ 17.778,90 (dezessete mil setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos), para o 

Lote V e R$ 22.965,00 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais), para o Lote VI, 

conforme Planilha de preços unitários e totais abaixo: 
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LOTE I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Abastecedor para pincel de lousa (quadro 

branco),  com tinta a base de álcool, solvente, 

corante e aditivos, em embalagem com 20ml, 

em caixa com 12 unid. 

29  cx  R$ 79,00 R$ 2.291,00 

02 Álcool 70º antisséptico em frasco com 500ml. 48 frasco R$ 4,40 R$ 211,20 

03 

Álcool etílico hidratado, 96º, para uso 

escolar, acondicionado em embalagem com 1 

litro, em caixa com 12 unid. 

30 cx R$ 65,00 R$ 1.950,00 

04 

Álcool em Gel Anti-Séptico, fragrância 

agradável, para assepsia das mãos,  

acompanha válvula pump, com dados do 

fabricante, data de fabricação, frasco de 440g. 

258 frasco R$ 4,65 R$ 1.199,70 

05 

Gliter em pó colorido, partículas metalizadas 

em PVC, para uso em decorações em geral, 

em embalagem com 1kg cores diversas. 

48 kg R$ 74,00 R$ 3.552,00 

06 

Tinta guache em pote com 15ml, tinta 

lavável, não tóxica, tampa rosqueável, em 

caixa com 6 potes. 

287  cx  R$ 4,30 R$ 1.234,10 

07 

Tinta para carimbo automático, à base 

d'água, sem óleo, com corante e conservante, 

em frasco com 28ml. 

22 unid R$ 5,50 R$ 121,00 

08 

Tinta para carimbo de borracha, à base 

d'água, sem óleo, com corante e conservante, 

em frasco com 40ml. 

52 unid R$ 6,90 R$ 358,80 

09 
Tinta para tecido fosca em pote com 37ml. 

Cores diversas 
88 unid R$ 4,00 R$ 352,00 

10 
Tinta para tecido, conteúdo 15ml com 6 

cores em caixa com 1 conjunto. 
74 kit R$ 7,00 R$ 518,00 

11 

Molha  dedo, umedecedor, creme 

aromatizado acondicionado em estojo, não 

tóxico, que não provoque mancha, em 

embalagem de 10g. 

72 unid R$ 2,25 R$ 162,00 

12 

Cola branca, não tóxica, resina de PVA e 

lavável, em embalagem com 1kg caixa com 

12 unid. 

11  cx  R$ 109,50 R$ 1.204,50 

13 

Cola com glitter para uso escolar, com 

dimensões 11,5 x 3 x 1cm, em embalagem 

com 35g. 

142 unid R$ 4,60 R$ 653,20 

14 

Cola em bastão, para uso em pistola de cola 

quente, espessura 11,2mm, comprimento 

30cm, composto em EVA, em embalagem 

com 1kg. 

61 kg R$ 30,00 R$ 1.830,00 

15 

Cola em bastão, para uso em pistola de cola 

quente, espessura 7,4mm, comprimento 

30cm, composto em EVA, em embalagem 

com 1kg. 

86 kg R$ 30,00 R$ 2.580,00 

16 

Cola isopor  não tóxica lávavel, composição 

acetato depolivinila  em solução alcoólica 80g  

com 12 unid 

70 cx R$ 35,00 R$ 2.450,00 

17 

Cola para uso em isopor, solúvel em álcool e 

de secagem rápida, dimensões 11,5 x 3,5 x 

1cm, em embalagem com 35g. 

60 unid R$ 2,70 R$ 162,00 
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18 
Cola plástica branca, lavável, não tóxica, em 

embalagem com 90g, em caixa com 12 unid. 
78  cx  R$ 25,95 R$ 2.024,10 

19 

Corretivo em fita, roller, em formato de 

caneta, com correção seca, atômico, medindo 

4mm x 10m. 

5 unid R$ 9,81 R$ 49,05 

20 

Corretivo líquido de escrita, à base de água,  

em embalagem com 18ml, em caixa com 12 

unid. 

87  cx  R$ 17,30 R$ 1.505,10 

 

LOTE II – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Agenda em capa dura, com espiral, 

calendário 2018,  formato: 18x25cm, 192 

páginas, papel offset 63g/m². 

20 unid R$ 23,00 R$ 460,00 

02 

Apagador para lousa para uso em quadro 

branco, 150N com almofada substituível, 

composição básica resina termoplástica, 

EVA e feltro. 

132  unid  R$ 11,45 R$ 1.511,40 

03 
Barbante de algodão 4/8, cone grande, em 

rolo com 1kg. 
166  rolo  R$ 21,30 R$ 3.535,80 

04 
Bexiga de aniversário n.º 7, liso, em pacote 

com 50 unid. 
3.720  pct  R$ 6,60 R$ 24.552,00 

05 

Elástico, borrachinha, borracha natural, 

resistente, espessura 20mm, em pacote com 

500grs. 

67 pct R$ 18,50 R$ 1.239,50 

07 
Fita adesiva do tipo crepe, medindo 19mm 

x 50m. 
158  unid  R$ 4,45 R$ 703,10 

08 
Fita adesiva dupla face, 19mm x 30m, em 

pacote com 5 unid. 
101  pct  R$ 23,00 R$ 2.323,00 

09 
Fita adesiva larga transparente, em pvc 

medindo 45mm x45m. 
788  unid  R$ 3,60 R$ 2.836,80 

10 
Fita adesiva larga, cor beje, em pvc 

medindo 45mm x45m. 
96  unid  R$ 4,00 R$ 384,00 

11 

Fita adesiva, transparente, em filme de 

polipropileno de 25 micras, resinas sintéticas 

e tubete de papel, 12mm x 40m, em 

embalagem com 20 rolos. 

22 pct R$ 30,00 R$ 660,00 

12 
Fita para máquina de calcular elétrica, 

para uso em máquina ELGIN MB-7123. 
9  unid  R$ 13,00 R$ 117,00 

13 

Folha em EVA 60cm x 40cm x 2mm, 

emborrachado, em pacote com 10 folhas, 

cores diversas. 

860  pct  R$ 20,50 R$ 17.630,00 

14 

Massa para modelar, para uso escolar, à 

base de amido, não tóxica, super macia, com 

aroma de tutti-frutti, cores vivas e brilhantes, 

cores diversas, em embalagem com 180g 

caixa com 12 cores. 

370  cx  R$ 4,15 R$ 1.535,50 

15 
Placa de isopor, medindo 1,00m x 50cm x 

10mm. 
116  unid  R$ 3,70 R$ 429,20 

16 
Placa de isopor, medindo 2,00m x 50cm x 

10mm. 
173  unid  R$ 4,50 R$ 778,50 

17 
Placa de isopor, medindo 3,00m x 50cm x 

10mm 
148  unid  R$ 6,40 R$ 947,20 

18 
Placa de isopor, medindo 4,00m x 50cm x 

10mm. 
80  unid  R$ 8,50 R$ 680,00 
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19 

Plástico adesivo transparente para 

plastificar, tamanho 23,0 x 0,05 x 60m, em 

bobina com 60 metros. 

25  rolo  R$ 158,65 R$ 3.966,25 

20 

Quadro escolar, que utiliza giz, medindo 

1,50 x 1,00m, com moldura encaixada, na 

cor verde. 

2  unid  R$ 170,00 R$ 340,00 

21 

Quadro escolar, que utiliza giz, medindo 

2,50 x 1,10m, com moldura encaixada, na 

cor verde. 

2  unid  R$ 286,95 R$ 573,90 

22 

Quadro escolar, que utiliza pincel, medindo 

1,00 x 0,80m, com moldura encaixada, na 

cor branca. 

8  unid  R$ 90,00 R$ 720,00 

23 

Quadro escolar, que utiliza pincel, medindo 

2,50 x 1,10m, com moldura encaixada, na 

cor branca. 

20  unid  R$ 391,65 R$ 7.833,00 

24 

Bloco autoadesivo, 47,6mm x 47,6mm, 

tipo cubo, cor amarela, papel 75g/m², com 

adesivo acrílico reposicionável, com 

400folhas, em pacotes com 1 unidade. 

64  pct  R$ 12,95 R$ 828,80 

25 

Bloco autoadesivo, tamanho 38mm x 

50mm, cor amarela, papel 75g/m², com 

adesivo acrílico reposicionável, com 

100folhas cada bloco, em pacotes com 4 

blocos. 

18  pct  R$ 16,00 R$ 288,00 

26 

Bobina de papel para máquina de calcular, 

medindo 57mm x 30m, em caixa com 30 

unid. 

3  cx  R$ 48,35 R$ 145,05 

27 

Borracha de apagar bicolor, cores 

vermelha/azul, permite apagar lápis, caneta e 

lápis de cor, peso aproximado 10,2g, em 

embalagem com 40 unid. 

48  cx  R$ 18,50 R$ 888,00 

28 

Borracha de apagar branca, borracha 

natural, medindo 2,0 x 4,0 cm, em caixa com 

20 unid. 

96 cx R$ 14,00 R$ 1.344,00 

29 

Borracha ponteira, aplicável para qualquer 

graduação de grafite (apaga lápis e caneta), 

peso 4g, em embalagem com 50 unid. 

38  cx  R$ 13,00 R$ 494,00 

30 

Caderno 1/4 espiral, capa dura papelão 

750g/m², com 96 folhas internas em papel 

off-set 56g/m², capa dura com verniz, com 

folhas pautadas padrão azul, formato 140mm 

x 200mm. 

78 unid R$ 9,00 R$ 702,00 

31 

Caderno de música partitura 1/4 espiral, 

capa dura em papelão 750g/m², com 96 

folhas internas em papel off-set 56g/m², 

miolo especial para partituras, formato 

223x148mm. 

60 unid R$ 12,00 R$ 720,00 

32 

Caderno universitário 1/4 espiral, capa 

dura em papelão 750g/m², 10 matérias, com 

120 folhas folhas internas em papel off-set 

56g/m². 

854  unid  R$ 9,55 R$ 8.155,70 

33 

Caneta esferográfica escrita fina, tipo 0,5, 

ponta de metal e esfera tungstênio, em caixa 

com 25 unid. azul/preta. 

14 cx R$ 60,00 R$ 840,00 
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34 

Caneta esferográfica escrita grossa, corpo 

sextavado transparente, suspiro, ponta de 

latão e esfera tungstênio, em caixa com 50 

unid. Cor azul. 

175  cx  R$ 31,50 R$ 5.512,50 

35 

Caneta esferográfica escrita grossa, corpo 

sextavado transparente, suspiro, ponta de 

latão e esfera tungstênio, em caixa com 50 

unid. Cor preta. 

32  cx  R$ 32,50 R$ 1.040,00 

36 

Caneta marcadora para CD/DVD, ponta 

macia, tinta de secagem rápida, a prova 

d'água e atritos, ponta 0,7mm, em caixa com 

12 unidades. 

7 cx  R$ 31,50 R$ 220,50 

37 
Caneta pincel ponta fina, jogo com 12 

cores. 
55 jg R$ 10,50 R$ 577,50 

38 

Cartolina gramatura 150g, tamanho 

50x66, em pacote com 100 unid., cores 

diversas. 

64 pct R$ 61,00 R$ 3.904,00 

39 

Espiral para encadernação em PVC, com 

12mm, transparente, capacidade para 70 

folhas, em embalagem com 50 unid. 

16  pct  R$ 13,45 R$ 215,20 

40 
Espiral para encadernação em PVC, com 

25mm, transparente, capacidade para 100 

folhas, em embalagem com 50 unid. 

12  pct  R$ 23,90 R$ 286,80 

41 

Espiral para encadernação em PVC, com 

29mm, transparente, capacidade para 200 

folhas, em embalagem com 50 unid. 

5  pct  R$ 31,00 R$ 155,00 

42 

Espiral para encadernação em PVC, com 

7mm, transparente, capacidade para 25 

folhas, em embalagem com 50 unid. 

24  pct  R$ 9,00 R$ 216,00 

43 

Giz de cera com 12 cores, dimensões 8,5cm 

x 0,8cm, atóxico, pré-apontado, em 

embalagem com 12 unid. 

140  cx  R$ 3,95 R$ 553,00 

45 

Grafite para lapiseira, tipo 2B, diâmetro 

0,7mm, comprimento 60mm, caixa 

(gabinete/tubete) com doze minas (peças). 

12 cx R$ 6,80 R$ 81,60 

46 

Índice telefônico, agenda brochura 

executivo com 80 folhas, em capa de couro 

sinteticio formato 145mm x 205mm, papel 

off-set mínimo de 63 g/m³. 

12 Unid R$ 28,00 R$ 336,00 

47 

Lápis de cor grande, com 12 cores, formato 

triangular, mina macia, grossa e resistente, 

em caixa com 12 lápis. 

395  cx  R$ 4,50 R$ 1.777,50 

48 

Lápis preto de escrever n.º 2, medindo 

17cm, corpo de madeira, material carga 

grafite 2B, caixa com 144 unid. 

71  cx  R$ 43,50 R$ 3.088,50 

49 

Lápis preto n.º 2 com borracha, corpo de 

madeira, material carga grafite 2B, caixa 

com 72 unid. 

17  cx  R$ 50,00 R$ 850,00 

50 

Lapiseira de 0,7mm (bitola), corpo 

resistente, ponta de metal fixa (caniço) de 

3,0mm, com apagador de borracha. 

48 unid R$ 7,00 R$ 336,00 

51 

Livro ata, capa dura preta, com 100 

folhas, com margem, costurado, dimensões 

210mm x 300mm. 

137  unid  R$ 10,00 R$ 1.370,00 
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52 

Livro ata, capa dura, com 200 folhas, com 

margem, costurado, dimensões 210mm x 

300mm. 

82 unid R$ 23,00 R$ 1.886,00 

53 

Livro ata, capa dura, com 50 folhas, com 

margem, costurado, dimensões 210mm x 

300mm. 

75 unid R$ 8,00 R$ 600,00 

54 

Livro de ponto 1/4, 160 folhas, capa dura 

em papelão 750g/m², formato 160x220mm, 

mínimo possui campos de preenchimento de 

data, nome, horários e observação. 

65 unid R$ 19,00 R$ 1.235,00 

55 

Livro de protocolo para correspondência 

1/4, formato 160 x 220mm, capa de 

papelão 0,705g, com 100 folhas. 

48 unid R$ 11,00 R$ 528,00 

56 

Pincel atômico, com tampa, escrita grossa, 

recarregável, tinta a base de álcool, caixa 

com 12 unidades, nas cores azul, verde, 

vermelho e preto. 

35  cx  R$ 20,65 R$ 722,75 

57 

Pincel hidrográfico com tampa, 

antiasfixiante, escrita grossa, atóxico, tinta a 

base de água, jogo com 12 unidades. 

314  jg  R$ 18,75 R$ 5.887,50 

58 

Pincel marca texto, corpo colorido, duas 

medidas de traço: 1,0mm para sublinhar e 

3,6mm para destacar, na cor amarela, 

embalagem com 12 unid. 

136  cx  R$ 15,00 R$ 2.040,00 

59 

Pincel para lousa, para utilização em escrita 

em quadros brancos, poliéster, tampa com 

pega de três estrias, filtro interno com tinta 

de longa duração, batoque que permite o 

reabastecimento da tinta. 

334 unid R$ 6,70 R$ 2.237,80 

60 

Régua acrílica transparente 30cm, boa 

qualidade, marcação em cm e mm, mínimo 

de 2mm espessura, mínimo de 4cm largura. 

436 unid R$ 0,85 R$ 370,60 

61 

Régua acrílica transparente 60cm, boa 

qualidade, marcação em cm e mm, mínimo 

de 2mm espessura, mínimo de 4cm largura. 

110 unid R$ 7,30 R$ 803,00 

62 

Régua em alumínio de 30cm, boa 

qualidade, marcação em cm e mm, mínimo 

de 2mm espessura, mínimo de 4cm largura. 

15 unid R$ 6,95 R$ 104,25 

 

LOTE IV – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Caixa de papelão para arquivo morto, duas 

capas kraft, medindo 34,4cm  x 12,5cm x 

23,7cm, em pacotes com 25 unid. 

14  pct  R$ 70,00 R$ 980,00 

02 

Caixa de plástico do tipo polionada para 

arquivo morto, com encaixe para montagem, 

medindo 35cm x 13cm x 25cm. 

279 unid R$ 8,50 R$ 2.371,50 

03 

Capa PVC rígido 0,30 para encadernação, 

transparente, formato 21cm x 29,7cm, em 

embalagem com 50 unid. 

52  cx  R$ 41,00 R$ 2.132,00 

04 

Pasta a/elastico ofício 20mm;   Cor cristal - 

Tamanho 335mm x 245mm x 20mm  

Composição polipropileno, pacote com 10 

unidade. 

551 pct. R$ 23,90 R$ 13.168,90 
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05 

Pasta a/elastico ofício 30mm; Cor cristal - 

Tamanho 335mm x 245mm x 30mm;  

Composição polipropileno, pacote com 10 

unidade. 

450 pct. R$ 29,00 R$ 13.050,00 

06 

Pasta a/elastico ofício 40mm;   Cor cristal - 

Tamanho 335mm x 245mm x 40mm;  

Composição polipropileno, pacote com 10 

unidade. 

340 pct. R$ 36,00 R$ 12.240,00 

07 

Pasta a/elastico ofício 5,5 mm;   Cor cristal 

- Tamanho 335mm x 245mm x 5,5mm;  

Composição polipropileno, pacote com 10 

unidade. 

180 pct. R$ 43,00 R$ 7.740,00 

08 

Pasta a/elastico ofício;   Cor cristal - 

Tamanho 335mm x 235mm;  Composição 

polipropileno, pacote com 10 unidade 

722 pct. R$ 20,00 R$ 14.440,00 

09 

Pasta AZ ofício para arquivamento, capas 

de papelão super resistente, cor preta, 

medindo 27 x 35cm, espessura (lombo) de 

6cm, com porta etiqueta no lombo, em 

plástico resistente, sistema metálico de 

fixação de folhas, em caixa com 24 

unidades 

15 caixa R$ 210,00 R$ 3.150,00 

10 

Pasta AZ ofício para arquivamento, capas 

de papelão super resistente, cor preta, 

medindo 27 x 35cm, espessura (lombo) de 

8cm, com porta etiqueta no lombo, em 

plástico resistente, sistema metálico de 

fixação de folhas, em caixa com 20 

unidades 

63 caixa R$ 225,00 R$ 14.175,00 

11 

Pasta catálogo, capa em PVC (plástica), 

com 100 envelopes (para papéis ofício e 

A4), com 4 parafusos plásticos, formato 

243x330mm, com visor externo e bolsa 

interna 

24 unid R$ 25,00 R$ 600,00 

12 

Pasta catálogo, capa em PVC (plástica), 

com 50 envelopes finos (para papéis ofício e 

A4), com 4 colchetes, formato 243x330mm, 

com visor externo e bolsa interna. 

25 unid R$ 21,96 R$ 549,00 

13 

Pasta com elástico e aba, medindo 23 x 

34cm, em papelão resistente, revestida com 

plástico transparente. 

238 unid R$ 3,40 R$ 809,20 

14 
Pasta com trilho metálico, medindo 24 x 

34cm, em  plástico transparente. 
192 unid R$ 3,00 R$ 576,00 

15 

Pasta de plástico tipo polionda, com 

elástico, medindo 25 x 34cm e espessura 

2cm. 

140 unid R$ 3,90 R$ 546,00 

16 
Pasta lisa de papel com grampo, cores 

diversas, em caixa com 50 pastas. 
30  cx  R$ 117,00 R$ 3.510,00 

17 

Pasta sanfonada, 31 divisórias, material 

atóxico, 100% reciclável, fechamento com 

elásticos, 31 mini etiquetas para 

identificação de divisórias, tamanho mínimo 

38cm largura x 25cm, nas cores azul e cinza, 

sendo 250 de cada cor. 

2 unid R$ 56,00 R$ 112,00 

18 Pasta suspensa, corpo em cartão kraft, 2 48 cx R$ 81,50 R$ 3.912,00 
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hastes plásticas, gramatura 170g, tamanho 

361x240mm, acompanha 1 visor + etiqueta 

branca + grampo plástico, em caixa com 50 

unid. 

19 

Pasta zip versátil cristal 36cm x 24,4cm 

0,15 com visor az 785 em pacotes com 5 

unidades. 

12 pct R$ 66,00 R$ 792,00 

 

LOTE V – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Mídia CD-R gravável, virgem, capacidade 

700mb / 80min, em embalagem com 50 

unid. 

3 pct R$ 55,00 R$ 165,00 

02 

Mídia CD-RW, virgem, regravável, 

capacidade de gravação 700mb / 80min, 

velocidade de gravação 12x, em embalagem 

com 25 unid. 

12 pct R$ 45,00 R$ 540,00 

03 

Mídia DVD-R gravável, capacidade 

4.7GB/120min, velocidade de 1x~8x, em 

embalagem com 50 unid. 

5 pct R$ 61,00 R$ 305,00 

04 

Almofada para carimbo n.º 4, material 

caixa plástico, material almofada esponja 

absorvente revestida de tecido, tamanho 

grande, cor azul, tipo entintada. 

17 unid R$ 7,25 R$ 123,25 

05 

Bandeja organizadora acrílica fumê, com 

dois compartimentos, medindo 25cm x 

36cm. 

22 unid R$ 52,00 R$ 1.144,00 

06 

Calculadora compacta  de mesa, visor 

LCD com 12 dígitos, alimentação solar e 

bateria, dimensões aproximadas 

12,5x10x1,5cm, com as funções: 

porcentagem, inversão de sinais, memória, 

dígito a dígito, correção total, duplo zero e 

desligamento automático. 

94 unid R$ 30,00 R$ 2.820,00 

07 

Calculadora de mesa com bobina, visor de 

cristal líquido com 12 dígitos, com 

calendário e relógio, bivoltagem com chave, 

cálculo de vendas comerciais (MU), 

constante e porcentagem, delta porcentual, 

função GT, correção dígito a dígito, seletor 

com arredon. 

5 unid R$ 324,27 R$ 1.621,35 

08 

Carimbo Numerador Sequencial 

Automático de 7 Algarismos, auto 

entintado com Almofada de Tinta Embutida, 

Sólida Construção Metálica, versatilidade e 

de fácil utilização, permite numerar 

sequencialmente sem repetição, ou com 2, 3, 

4, 6 e 12 Repetições. 

10  unid  R$ 223,00 R$ 2.230,00 

09 

Lanterna Multifuncional sinalizador, com 

sinalizador incluído, material: alumínio, 

impermeável e à prova de choque, Zoom: 

cabeça foco de luz telescópica zoom, 

ajustável Bulbo: até 100.000 horas Alcance 

do laser: até 200 metros na noite Bateria: 

LED ultra-luz branca bateria de lítio 

10 unid R$ 112,00 R$ 1.120,00 
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3.7volts, lanterna tática 500 lumens 500w de 

potência feita em liga de alumínio 

aeronáutico à prova d'água, choques e 

explosões; com led cree Q5 de 200w de 

potência e 500 Lumens de intensidade do 

feixe luminoso regulagem de foco e zoom 

com catraca e três modos de iluminação: 

forte, baixo e strobo, acompanha bateria 

recarregável li-ion 18650 de 3200mAh com 

carregador bivolt de parede e carregador 

12volts, acompanha estojo. 

10 

Pistola para cola quente, 20w, bivolt, 

aplicador que utiliza cola quente de resina 

plástica, gatilho anatômico, refil de cola fino 

0,75cm de diâmetro, com selo do Inmetro. 

53  unid  R$ 38,10 R$ 2.019,30 

11 

Pistola para cola quente, 40w, bivolt, 

aplicador que utiliza cola quente de resina 

plástica, gatilho anatômico, refil de cola 

grosso 1,12cm de diâmetro, com selo do 

Inmetro. 

67  unid  R$ 48,00 R$ 3.216,00 

12 

Máquina para cortar isopor, tamanho G, 

cortador elétrico de isopor, voltagem 

110/220volts, com chave liga-desliga, altura 

mínima corte 7cm, com no mínimo 03 fios 

de reposição. 

11 unid R$ 225,00 R$ 2.475,00 

 

LOTE VI – AVIAMENTO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

TNT 100% polipropileno, largura 1,40m, 

espessura 40g, em rolo com 100 metros 

cores diversas 

62  rolo  R$ 163,00 R$ 10.106,00 

02 

TNT 100% polipropileno, largura 1,40m, 

espessura 40g, em rolo com 50 metros 

cores diversas 

88  rolo  R$ 76,00 R$ 6.688,00 

03 
Elástico com 3cm de largura em peça com 

25 metros. 
50  pç  R$ 25,00 R$ 1.250,00 

04 
Elástico com 5cm de largura em peça com 

25 metros. 
50  pç  R$ 36,14 R$ 1.807,00 

05 
Fita decorativa, para ornamentação,  10mm 

x 50mm, em rolo com 10 metros. 
94 rolo R$ 4,50 R$ 423,00 

06 
Fita decorativa, para ornamentação,  16mm 

x 50mm, em rolo com 10 metros. 
110  rolo  R$ 7,80 R$ 858,00 

07 
Fitilho para presente, com 5mm x 50m, em 

pacote com 10 rolos, cores diversas. 
94  pct  R$ 19,50 R$ 1.833,00 

 

§ 1º – As despesas necessárias para execução do presente contrato serão cobertas com recursos 

provenientes das seguintes dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento deste Município: 

Unidade: 02.03 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Atividade: 2015 – Manutenção da Controladoria Geral do Município 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

Atividade: 2010 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Administração Municipal 
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Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Atividade: 2016 – Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Atividade: 2044 – Desenvolvimento de Atividades do Ensino Fundamental 

        2271 – Manutenção do PDDE 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 01 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde – 25% 

            15 – Transferências – FNDE 

 

Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Atividade: 2265 – Programa PETI  

      2266 – Programa Primeira Infância no SUAS 

      2272 – Outros Programas de Assitência Social – Estado-FEAS  

      2284 – Manutenção do Conselho Tutelar 

      2285 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

      2286 – Implantação e Manutenção do CREAS 

      2295 – Programa Bolsa Família – IGD 

      2299 – Programas de Assistência Social 

      2300 – Programa CRAS/PAIF 

      2318 – Programa IGD SUAS 

      2319 – Programa Benefícios Eventuais 

      2327 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV   

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

           28 – FEAS 

           29 – Transferências do FNAS 

 

Unidade: 02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Atividade: 2012 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Governo 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade: 2132 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

Atividade: 2130 – Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 
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Unidade: 02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

Atividade: 2138 – Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.14 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Atividade: 2158 – Manutenção da Secretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

                        

Unidade: 02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Atividade: 2324 – Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Desenvolvimento 

Econômico 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Atividade: 2034 – Gestão das Ações da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA 

Atividade: 2292 – Manutenção da Segurança Pública 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

§ 2º – O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida pela 

CONTRATADA, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 (trinta) dias 

após o fornecimento dos produtos.  

§ 3º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento bem 

como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento do produto, desde que devidamente 

justificado o atraso. 

§ 4º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, 

bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 5º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se 

deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos 

quando avaliados previamente por órgão da Administração responsável pela realização desta licitação 

e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de 189 (cento e oitenta e nove) dias, tendo seu início 

previsto para o dia 26 de junho de 2019 e seu término previsto para 31 de dezembro de 2019, 

podendo se prorrogado com as bases legais estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 

Página 17 de 21 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

CLÁUSULA QUINTA – DOS HORÁRIOS DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1 – Os produtos deverão ser entregues parceladamente de acordo com as necessidades das 

secretarias solicitantes, no Almoxarifado Central deste Prefeitura, situado à Rua da Chácara, 445 

– Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia – CEP nº 47.650-000, sendo que os 

fornecimentos deverão ocorrer em dias úteis, das 07h30 às 13h30, salvo em situações de urgência 

da Administração, mediante prévio agendamento, os fornecimentos poderão ocorrer em dia que 

não for útil e fora do horário de expediente. O prazo de entrega dos produtos não poderá 

exceder a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da solicitação dos mesmos, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Edital de Pregão Presencial nº 021/2019 e na Lei 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 

a) Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira no prazo acordado na Cláusula Quarta deste 

Instrumento, em acordo com a proposta apresentada e as solicitações da contratante. 

b) Responder pelos vícios e defeitos decorrentes do fornecimento dos produtos. 

c) Receber o valor estipulado na Cláusula Segunda. 

d) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 

decorrentes deste contrato. 

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

f) Comunicar à Prefeitura Municipal de Correntina os eventuais casos fortuitos e de força maior, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 

respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena 

de não serem considerados. 

g) Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato. 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento 

ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

i) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros. 

l) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos produtos a serem fornecidos, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

m) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente identificados 

por meio de crachá ou outra forma de identificação. 

n) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

o) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

p) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos 

produtos. 

q) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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s) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar quaisquer produtos fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

t) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

u) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

II – da CONTRATANTE: 

a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula 

Segunda. 

b) Receber os serviços/produtos descritos na Cláusula Primeira. 

c) Passar com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro) o cronograma de fornecimento dos 

produtos. 

d) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 

do Termo de Referência. 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

f) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

g) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

h) Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 

estabelecidas em contrato. 

i) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

j) Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 

l) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento Convocatório 

serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto do 

contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por 

dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 
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c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a 

parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço unitário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a 

fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda e 

Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira Silva, 

brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de Dezembro, 45 – 

Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e portador da CI/RG nº 

09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 

responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 

contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros, por qualquer 

irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada caso, no Art. 65, § 

1º da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato. 

11.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o 

pagamento referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam sendo 

fornecidos de acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS 

12.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas, 

previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do Município. 

12.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os 

tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos 

prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo. 
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II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 

execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 

haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização 

escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante 

interesse público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 

administrativa, na forma estabelecida pelo Artigo 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente do 

presente Contrato. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 

02 (duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

Correntina – Bahia, 26 de junho de 2019. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Correntina 

CNPJ 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF/MF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

 

LOJA NOTA 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME 

CNPJ 01.278.222/0001-33 

CONTRATADA 

Evanildo Ataíde Ramos 

CPF nº 478.946.101-78 

Sócio 

TESTEMUNHAS: 

1ª _________________________________ 2ª _________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019 

 

 

 

Processo Administrativo nº 074/2019 

Contrato Administrativo nº 0202/2019 

Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de expediente em geral, que serão destinados à 

manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do 

Edital, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do 

Processo Licitatório na Modalidade Pregão tipo Presencial nº 021/2019. 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 

Declaro que serei responsável pela fiscalização do Contrato nº 0202/2019, 

originado do Pregão Presencial nº 021/2019, acompanhado sua execução e adotando os 

procedimentos que se fizerem necessários para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as 

cláusulas do instrumento e disposições que regulam a matéria. 

 

Servidor Responsável: Fábio Pereira Silva 

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretaria de Fazenda e Planejamnto Estratégico 

Cargo/Função: Diretor do Departamento de Comunicação 

Matrícula: 5136 

Fone para contato: (77) 98803-1688 

 

 

 

 

Fábio Pereira Silva 

Fiscal do contrato 
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CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

FAZEM O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CORRENTINA E A EMPRESA LOJA NOTA 10 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME, NA 

FORMA ABAIXO. 

 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, o Fundo de Saúde do Município de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede Administrativa na 

Rua da Barragem, 12 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 11.392.190/0001-56, 

neste ato legalmente representado pela Sra. Maria de Lurdes Neves Sodré, brasileira, maior, solteira, 

servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 233.453.811-68 e portadora da CI/RG nº 2.359.234 

SSP/BA, CEP nº 47.650-000, e, de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa LOJA NOTA 10 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME, com sede na Rua Dr. Góes Calmon, 47 – Centro – 

Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, inscrita no CNPJ sob nº 01.278.222/0001-33, neste ato 

representada pelo senhor Evanildo Ataíde Ramos, brasileiro, maior, casado, empresário, inscrito no 

CPF sob o nº 478.946.101-78 e portador da CI/RG nº 2.008.056 SSP/GO, residente e domiciliado à 

Rua das Mansões, 27, casa – Planalto – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, doravante 

denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos 

termos da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de 

Licitação Pregão Presencial nº 021/2019, Processo Administrativo nº 074/2019 homologado pelo 

Prefeito Municipal no dia 26 de junho de 2019 e nas cláusulas prevista nesta instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA fonecerá à CONTRATANTE, parceladamente, materiais de expediente 

em geral, que serão destinados à manutenção da secretaria de Saúde deste Município, conforme 

descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cujas descrições detalhadas bem como as 

obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na Modalidade Pregão tipo 

Presencial nº 021/2019 homologado pelo Prefeito Municipal em 26 de junho de 2019. De acordo 

discriminação a baixo: 
LOTE I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

03 
Álcool etílico hidratado, 96º, para uso escolar, acondicionado em 

embalagem com 1 litro, em caixa com 12 unid. 
8 cx 

04 

Álcool em Gel Anti-Séptico, fragrância agradável, para assepsia das mãos,  

acompanha válvula pump, com dados do fabricante, data de fabricação, 

frasco de 440g. 

24 frasco 

05 
Gliter em pó colorido, partículas metalizadas em PVC, para uso em 

decorações em geral, em embalagem com 1kg cores diversas. 
6 kg 

06 
Tinta guache em pote com 15ml, tinta lavável, não tóxica, tampa 

rosqueável, em caixa com 6 potes. 
12  cx  

07 
Tinta para carimbo automático, à base d'água, sem óleo, com corante e 

conservante, em frasco com 28ml. 
2 unid 

08 
Tinta para carimbo de borracha, à base d'água, sem óleo, com corante e 

conservante, em frasco com 40ml. 
6 unid 

09 Tinta para tecido fosca em pote com 37ml. Cores diversas 7 unid 

10 Tinta para tecido, conteúdo 15ml com 6 cores em caixa com 1 conjunto. 7 kit 

11 
Molha  dedo, umedecedor, creme aromatizado acondicionado em estojo, 

não tóxico, que não provoque mancha, em embalagem de 10g. 
25 unid 

12 
Cola branca, não tóxica, resina de PVA e lavável, em embalagem com 1kg 

caixa com 12 unid. 
1  cx  

0203/2019 
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13 
Cola com glitter para uso escolar, com dimensões 11,5 x 3 x 1cm, em 

embalagem com 35g. 
20 unid 

14 
Cola em bastão, para uso em pistola de cola quente, espessura 11,2mm, 

comprimento 30cm, composto em EVA, em embalagem com 1kg. 
9 kg 

15 
Cola em bastão, para uso em pistola de cola quente, espessura 7,4mm, 

comprimento 30cm, composto em EVA, em embalagem com 1kg. 
9 kg 

16 
Cola isopor  não tóxica lávavel, composição acetato depolivinila  em 

solução alcoólica 80g  com 12 unid 
8 cx 

17 
Cola para uso em isopor, solúvel em álcool e de secagem rápida, 

dimensões 11,5 x 3,5 x 1cm, em embalagem com 35g. 
18 unid 

18 
Cola plástica branca, lavável, não tóxica, em embalagem com 90g, em 

caixa com 12 unid. 
14  cx  

20 
Corretivo líquido de escrita, à base de água,  em embalagem com 18ml, 

em caixa com 12 unid. 
20  cx  

 

LOTE II – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

02   4  unid  

03 Barbante de algodão 4/8, cone grande, em rolo com 1kg. 14  rolo  

04 Bexiga de aniversário n.º 7, liso, em pacote com 50 unid. 320  pct  

05 
Elástico, borrachinha, borracha natural, resistente, espessura 20mm, em 

pacote com 500grs. 
18 pct 

06 
Etiqueta para preço; moldura fina auto adesiva tarja Nº 3C, medindo 

16x25mm, em rolo com 500 etiquetas.  
160 rolo 

07 Fita adesiva do tipo crepe, medindo 19mm x 50m. 30  unid  

08 Fita adesiva dupla face, 19mm x 30m, em pacote com 5 unid. 40  pct  

09 Fita adesiva larga transparente, em pvc medindo 45mm x45m. 150  unid  

13 
Folha em EVA 60cm x 40cm x 2mm, emborrachado, em pacote com 10 

folhas, cores diversas. 
50  pct  

15 Placa de isopor, medindo 1,00m x 50cm x 10mm. 28  unid  

16 Placa de isopor, medindo 2,00m x 50cm x 10mm. 28  unid  

17 Placa de isopor, medindo 3,00m x 50cm x 10mm 20  unid  

19 
Plástico adesivo transparente para plastificar, tamanho 23,0 x 0,05 x 60m, 

em bobina com 60 metros. 
15  rolo  

22 
Quadro escolar, que utiliza pincel, medindo 1,00 x 0,80m, com moldura 

encaixada, na cor branca. 
4  unid  

24 

Bloco autoadesivo, 47,6mm x 47,6mm, tipo cubo, cor amarela, papel 

75g/m², com adesivo acrílico reposicionável, com 400folhas, em pacotes 

com 1 unidade. 

20  pct  

26 
Bobina de papel para máquina de calcular, medindo 57mm x 30m, em 

caixa com 30 unid. 
6  cx  

27 
Borracha de apagar bicolor, cores vermelha/azul, permite apagar lápis, 

caneta e lápis de cor, peso aproximado 10,2g, em embalagem com 40 unid. 
18  cx  

28 
Borracha de apagar branca, borracha natural, medindo 2,0 x 4,0 cm, em 

caixa com 20 unid. 
40 cx 

29 
Borracha ponteira, aplicável para qualquer graduação de grafite (apaga 

lápis e caneta), peso 4g, em embalagem com 50 unid. 
18  cx  

30 

Caderno 1/4 espiral, capa dura papelão 750g/m², com 96 folhas internas em 

papel off-set 56g/m², capa dura com verniz, com folhas pautadas padrão 

azul, formato 140mm x 200mm. 

120 unid 
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32 
Caderno universitário 1/4 espiral, capa dura em papelão 750g/m², 10 

matérias, com 120 folhas folhas internas em papel off-set 56g/m². 
30  unid  

34 
Caneta esferográfica escrita grossa, corpo sextavado transparente, suspiro, 

ponta de latão e esfera tungstênio, em caixa com 50 unid. Cor azul. 
55  cx  

35 
Caneta esferográfica escrita grossa, corpo sextavado transparente, suspiro, 

ponta de latão e esfera tungstênio, em caixa com 50 unid. Cor preta. 
15  cx  

36 
Caneta marcadora para CD/DVD, ponta macia, tinta de secagem rápida, a 

prova d'água e atritos, ponta 0,7mm, em caixa com 12 unidades. 
12 cx  

38 
Cartolina gramatura 150g, tamanho 50x66, em pacote com 100 unid., 

cores diversas. 
4 pct 

39 
Espiral para encadernação em PVC, com 12mm, transparente, 

capacidade para 70 folhas, em embalagem com 50 unid. 
2  pct  

40 
Espiral para encadernação em PVC, com 25mm, transparente, 

capacidade para 100 folhas, em embalagem com 50 unid. 
2  pct  

44 
Giz de cera nas cores azul ou vermelho,  pré-apontado, em embalagem 

com 12 unid 
30  cx  

48 
Lápis preto de escrever n.º 2, medindo 17cm, corpo de madeira, material 

carga grafite 2B, caixa com 144 unid. 
26  cx  

51 
Livro ata, capa dura preta, com 100 folhas, com margem, costurado, 

dimensões 210mm x 300mm. 
60  unid  

52 
Livro ata, capa dura, com 200 folhas, com margem, costurado, dimensões 

210mm x 300mm. 
60 unid 

53 
Livro ata, capa dura, com 50 folhas, com margem, costurado, dimensões 

210mm x 300mm. 
40 unid 

54 

Livro de ponto 1/4, 160 folhas, capa dura em papelão 750g/m², formato 

160x220mm, mínimo possui campos de preenchimento de data, nome, 

horários e observação. 

25 unid 

55 
Livro de protocolo para correspondência 1/4, formato 160 x 220mm, 

capa de papelão 0,705g, com 100 folhas. 
50 unid 

56 
Pincel atômico, com tampa, escrita grossa, recarregável, tinta a base de 

álcool, caixa com 12 unidades, nas cores azul, verde, vermelho e preto. 
3  cx  

57 
Pincel hidrográfico com tampa, antiasfixiante, escrita grossa, atóxico, tinta 

a base de água, jogo com 12 unidades. 
20  jg  

58 
Pincel marca texto, corpo colorido, duas medidas de traço: 1,0mm para 

sublinhar e 3,6mm para destacar, na cor amarela, embalagem com 12 unid. 
30  cx  

59 

Pincel para lousa, para utilização em escrita em quadros brancos, poliéster, 

tampa com pega de três estrias, filtro interno com tinta de longa duração, 

batoque que permite o reabastecimento da tinta. 

16 unid 

60 
Régua acrílica transparente 30cm, boa qualidade, marcação em cm e mm, 

mínimo de 2mm espessura, mínimo de 4cm largura. 
80 unid 

61 
Régua acrílica transparente 60cm, boa qualidade, marcação em cm e mm, 

mínimo de 2mm espessura, mínimo de 4cm largura. 
30 unid 

 

LOTE IV – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
Caixa de papelão para arquivo morto, duas capas kraft, medindo 34,4cm  x 

12,5cm x 23,7cm, em pacotes com 25 unid. 
8  pct  

02 
Caixa de plástico do tipo polionada para arquivo morto, com encaixe para 

montagem, medindo 35cm x 13cm x 25cm. 
180 unid 

04 
Pasta a/elastico ofício 20mm;   Cor cristal - Tamanho 335mm x 245mm x 

20mm  Composição polipropileno, pacote com 10 unidade. 
100 pct. 

05 
Pasta a/elastico ofício 30mm; Cor cristal - Tamanho 335mm x 245mm x 

30mm;  Composição polipropileno, pacote com 10 unidade. 
80 pct. 

06 
Pasta a/elastico ofício 40mm;   Cor cristal - Tamanho 335mm x 245mm x 

40mm;  Composição polipropileno, pacote com 10 unidade. 
40 pct. 
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07 
Pasta a/elastico ofício 5,5 mm;   Cor cristal - Tamanho 335mm x 245mm x 

5,5mm;  Composição polipropileno, pacote com 10 unidade. 
30 pct. 

08 
Pasta a/elastico ofício;   Cor cristal - Tamanho 335mm x 235mm;  

Composição polipropileno, pacote com 10 unidade 
120 pct. 

09 

Pasta AZ ofício para arquivamento, capas de papelão super resistente, cor 

preta, medindo 27 x 35cm, espessura (lombo) de 6cm, com porta etiqueta no 

lombo, em plástico resistente, sistema metálico de fixação de folhas, em 

caixa com 24 unidades 

3 caixa 

10 

Pasta AZ ofício para arquivamento, capas de papelão super resistente, cor 

preta, medindo 27 x 35cm, espessura (lombo) de 8cm, com porta etiqueta no 

lombo, em plástico resistente, sistema metálico de fixação de folhas, em 

caixa com 20 unidades 

7 caixa 

11 

Pasta catálogo, capa em PVC (plástica), com 100 envelopes (para papéis 

ofício e A4), com 4 parafusos plásticos, formato 243x330mm, com visor 

externo e bolsa interna 

35 unid 

12 

Pasta catálogo, capa em PVC (plástica), com 50 envelopes finos (para 

papéis ofício e A4), com 4 colchetes, formato 243x330mm, com visor 

externo e bolsa interna. 

15 unid 

13 
Pasta com elástico e aba, medindo 23 x 34cm, em papelão resistente, 

revestida com plástico transparente. 
30 unid 

14 Pasta com trilho metálico, medindo 24 x 34cm, em  plástico transparente. 40 unid 

16 Pasta lisa de papel com grampo, cores diversas, em caixa com 50 pastas. 4  cx  

17 

Pasta sanfonada, 31 divisórias, material atóxico, 100% reciclável, 

fechamento com elásticos, 31 mini etiquetas para identificação de divisórias, 

tamanho mínimo 38cm largura x 25cm, nas cores azul e cinza, sendo 250 de 

cada cor. 

4 unid 

18 

Pasta suspensa, corpo em cartão kraft, 2 hastes plásticas, gramatura 170g, 

tamanho 361x240mm, acompanha 1 visor + etiqueta branca + grampo 

plástico, em caixa com 50 unid. 

22 cx 

 

LOTE V – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

02 
Mídia CD-RW, virgem, regravável, capacidade de gravação 700mb / 

80min, velocidade de gravação 12x, em embalagem com 25 unid. 
3 pct 

03 
Mídia DVD-R gravável, capacidade 4.7GB/120min, velocidade de 1x~8x, 

em embalagem com 50 unid. 
2 pct 

04 

Almofada para carimbo n.º 4, material caixa plástico, material almofada 

esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul, tipo 

entintada. 

6 unid 

05 
Bandeja organizadora acrílica fumê, com dois compartimentos, medindo 

25cm x 36cm. 
10 unid 

06 

Calculadora compacta  de mesa, visor LCD com 12 dígitos, alimentação 

solar e bateria, dimensões aproximadas 12,5x10x1,5cm, com as funções: 

porcentagem, inversão de sinais, memória, dígito a dígito, correção total, 

duplo zero e desligamento automático. 

28 unid 

09 

Lanterna Multifuncional sinalizador, com sinalizador incluído, material: 

alumínio, impermeável e à prova de choque, Zoom: cabeça foco de luz 

telescópica zoom, ajustável Bulbo: até 100.000 horas Alcance do laser: até 

200 metros na noite Bateria: LED ultra-luz branca bateria de lítio 3.7volts, 

lanterna tática 500 lumens 500w de potência feita em liga de alumínio 

aeronáutico à prova d'água, choques e explosões; com led cree Q5 de 200w 

de potência e 500 Lumens de intensidade do feixe luminoso regulagem de 

foco e zoom com catraca e três modos de iluminação: forte, baixo e strobo, 

acompanha bateria recarregável li-ion 18650 de 3200mAh com carregador 

12 unid 
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bivolt de parede e carregador 12volts, acompanha estojo. 

10 

Pistola para cola quente, 20w, bivolt, aplicador que utiliza cola quente de 

resina plástica, gatilho anatômico, refil de cola fino 0,75cm de diâmetro, 

com selo do Inmetro. 

6  unid  

11 

Pistola para cola quente, 40w, bivolt, aplicador que utiliza cola quente de 

resina plástica, gatilho anatômico, refil de cola grosso 1,12cm de diâmetro, 

com selo do Inmetro. 

6  unid  

 

LOTE VI – AVIAMENTO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
TNT 100% polipropileno, largura 1,40m, espessura 40g, em rolo com 100 

metros cores diversas 
4  rolo  

02 
TNT 100% polipropileno, largura 1,40m, espessura 40g, em rolo com 50 

metros cores diversas 
10  rolo  

05 
Fita decorativa, para ornamentação,  10mm x 50mm, em rolo com 10 

metros. 
10 rolo 

06 
Fita decorativa, para ornamentação,  16mm x 50mm, em rolo com 10 

metros. 
10  rolo  

 
1.2 – O processo, normas, instruções, assim como a proposta da CONTRATADA constante da 

Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 021/2019, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.2 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de  

R$ 47.098,05 (quarenta e sete mil noventa e oito reais e cinco centavos), sendo R$ 3.092,85 (três 

mil noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) para o Lote I, sendo R$ 20.903,30 (vinte mil 

novecentos e três reais e trinta centavos) para o Lote II, sendo R$ 18.046,40 (dezoito mil quarenta 

e seis reais e quarenta centavos) para o Lote IV, sendo R$ 3.521,10 (três mil quinhentos e vinte e 

um reais e dez centavos) para o Lote V, sendo R$ 1.535,00 (um mil quinhentos e trinta e cinco 

reais) para o Lote VI, conforme Planilha de preços unitários e totais abaixo: 
LOTE I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

03 

Álcool etílico hidratado, 96º, para uso 

escolar, acondicionado em embalagem com 1 

litro, em caixa com 12 unid. 

8 cx R$ 65,00 R$ 520,00 

04 

Álcool em Gel Anti-Séptico, fragrância 

agradável, para assepsia das mãos,  

acompanha válvula pump, com dados do 

fabricante, data de fabricação, frasco de 440g. 

24 frasco R$ 4,65 R$ 111,60 

05 

Gliter em pó colorido, partículas metalizadas 

em PVC, para uso em decorações em geral, 

em embalagem com 1kg cores diversas. 

6 kg R$ 74,00 R$ 444,00 

06 

Tinta guache em pote com 15ml, tinta 

lavável, não tóxica, tampa rosqueável, em 

caixa com 6 potes. 

12  cx  R$ 4,30 R$ 51,60 

07 

Tinta para carimbo automático, à base 

d'água, sem óleo, com corante e conservante, 

em frasco com 28ml. 

2 unid R$ 5,50 R$ 11,00 

08 

Tinta para carimbo de borracha, à base 

d'água, sem óleo, com corante e conservante, 

em frasco com 40ml. 

6 unid R$ 6,90 R$ 41,40 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia  
 

Página 6 de 16 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

09 
Tinta para tecido fosca em pote com 37ml. 

Cores diversas 
7 unid R$ 4,00 R$ 28,00 

10 
Tinta para tecido, conteúdo 15ml com 6 

cores em caixa com 1 conjunto. 
7 kit R$ 7,00 R$ 49,00 

11 

Molha  dedo, umedecedor, creme 

aromatizado acondicionado em estojo, não 

tóxico, que não provoque mancha, em 

embalagem de 10g. 

25 unid R$ 2,25 R$ 56,25 

12 

Cola branca, não tóxica, resina de PVA e 

lavável, em embalagem com 1kg caixa com 

12 unid. 

1  cx  R$ 109,50 R$ 109,50 

13 

Cola com glitter para uso escolar, com 

dimensões 11,5 x 3 x 1cm, em embalagem 

com 35g. 

20 unid R$ 4,60 R$ 92,00 

14 

Cola em bastão, para uso em pistola de cola 

quente, espessura 11,2mm, comprimento 

30cm, composto em EVA, em embalagem 

com 1kg. 

9 kg R$ 30,00 R$ 270,00 

15 

Cola em bastão, para uso em pistola de cola 

quente, espessura 7,4mm, comprimento 

30cm, composto em EVA, em embalagem 

com 1kg. 

9 kg R$ 30,00 R$ 270,00 

16 

Cola isopor  não tóxica lávavel, composição 

acetato depolivinila  em solução alcoólica 80g  

com 12 unid 

8 cx R$ 35,00 R$ 280,00 

17 

Cola para uso em isopor, solúvel em álcool e 

de secagem rápida, dimensões 11,5 x 3,5 x 

1cm, em embalagem com 35g. 

18 unid R$ 2,70 R$ 48,60 

18 
Cola plástica branca, lavável, não tóxica, em 

embalagem com 90g, em caixa com 12 unid. 
14  cx  R$ 25,95 R$ 363,30 

20 

Corretivo líquido de escrita, à base de água,  

em embalagem com 18ml, em caixa com 12 

unid. 

20  cx  R$ 17,30 R$ 346,00 

 

LOTE II – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

02   4  unid  R$ 11,45 R$ 45,80 

03 
Barbante de algodão 4/8, cone grande, em 

rolo com 1kg. 
14  rolo  R$ 21,30 R$ 298,20 

04 
Bexiga de aniversário n.º 7, liso, em pacote 

com 50 unid. 
320  pct  R$ 6,60 R$ 2.112,00 

05 

Elástico, borrachinha, borracha natural, 

resistente, espessura 20mm, em pacote com 

500grs. 

18 pct R$ 18,50 R$ 333,00 

06 

Etiqueta para preço; moldura fina auto 

adesiva tarja Nº 3C, medindo 16x25mm, em 

rolo com 500 etiquetas.  

160 rolo R$ 3,45 R$ 552,00 

07 
Fita adesiva do tipo crepe, medindo 19mm x 

50m. 
30  unid  R$ 4,45 R$ 133,50 

08 
Fita adesiva dupla face, 19mm x 30m, em 

pacote com 5 unid. 
40  pct  R$ 23,00 R$ 920,00 

09 
Fita adesiva larga transparente, em pvc 

medindo 45mm x45m. 
150  unid  R$ 3,60 R$ 540,00 

13 Folha em EVA 60cm x 40cm x 2mm, 50  pct  R$ 20,50 R$ 1.025,00 
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emborrachado, em pacote com 10 folhas, 

cores diversas. 

15 
Placa de isopor, medindo 1,00m x 50cm x 

10mm. 
28  unid  R$ 3,70 R$ 103,60 

16 
Placa de isopor, medindo 2,00m x 50cm x 

10mm. 
28  unid  R$ 4,50 R$ 126,00 

17 
Placa de isopor, medindo 3,00m x 50cm x 

10mm 
20  unid  R$ 6,40 R$ 128,00 

19 

Plástico adesivo transparente para plastificar, 

tamanho 23,0 x 0,05 x 60m, em bobina com 

60 metros. 

15  rolo  R$ 158,65 R$ 2.379,75 

22 

Quadro escolar, que utiliza pincel, medindo 

1,00 x 0,80m, com moldura encaixada, na cor 

branca. 

4  unid  R$ 90,00 R$ 360,00 

24 

Bloco autoadesivo, 47,6mm x 47,6mm, tipo 

cubo, cor amarela, papel 75g/m², com adesivo 

acrílico reposicionável, com 400folhas, em 

pacotes com 1 unidade. 

20  pct  R$ 12,95 R$ 259,00 

26 

Bobina de papel para máquina de calcular, 

medindo 57mm x 30m, em caixa com 30 

unid. 

6  cx  R$ 48,35 R$ 290,10 

27 

Borracha de apagar bicolor, cores 

vermelha/azul, permite apagar lápis, caneta e 

lápis de cor, peso aproximado 10,2g, em 

embalagem com 40 unid. 

18  cx  R$ 18,50 R$ 333,00 

28 

Borracha de apagar branca, borracha 

natural, medindo 2,0 x 4,0 cm, em caixa com 

20 unid. 

40 cx R$ 14,00 R$ 560,00 

29 

Borracha ponteira, aplicável para qualquer 

graduação de grafite (apaga lápis e caneta), 

peso 4g, em embalagem com 50 unid. 

18  cx  R$ 13,00 R$ 234,00 

30 

Caderno 1/4 espiral, capa dura papelão 

750g/m², com 96 folhas internas em papel off-

set 56g/m², capa dura com verniz, com folhas 

pautadas padrão azul, formato 140mm x 

200mm. 

120 unid R$ 9,00 R$ 1.080,00 

32 

Caderno universitário 1/4 espiral, capa dura 

em papelão 750g/m², 10 matérias, com 120 

folhas folhas internas em papel off-set 56g/m². 

30  unid  R$ 9,55 R$ 286,50 

34 

Caneta esferográfica escrita grossa, corpo 

sextavado transparente, suspiro, ponta de latão 

e esfera tungstênio, em caixa com 50 unid. 

Cor azul. 

55  cx  R$ 31,50 R$ 1.732,50 

35 

Caneta esferográfica escrita grossa, corpo 

sextavado transparente, suspiro, ponta de latão 

e esfera tungstênio, em caixa com 50 unid. 

Cor preta. 

15  cx  R$ 32,50 R$ 487,50 

36 

Caneta marcadora para CD/DVD, ponta 

macia, tinta de secagem rápida, a prova d'água 

e atritos, ponta 0,7mm, em caixa com 12 

unidades. 

12 cx  R$ 31,50 R$ 378,00 

38 
Cartolina gramatura 150g, tamanho 50x66, 

em pacote com 100 unid., cores diversas. 
4 pct R$ 61,00 R$ 244,00 

39 
Espiral para encadernação em PVC, com 

12mm, transparente, capacidade para 70 
2  pct  R$ 13,45 R$ 26,90 
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folhas, em embalagem com 50 unid. 

40 
Espiral para encadernação em PVC, com 

25mm, transparente, capacidade para 100 

folhas, em embalagem com 50 unid. 

2  pct  R$ 23,90 R$ 47,80 

44 
Giz de cera nas cores azul ou vermelho,  

pré-apontado, em embalagem com 12 unid 
30  cx  R$ 5,00 R$ 150,00 

48 

Lápis preto de escrever n.º 2, medindo 

17cm, corpo de madeira, material carga 

grafite 2B, caixa com 144 unid. 

26  cx  R$ 43,50 R$ 1.131,00 

51 

Livro ata, capa dura preta, com 100 folhas, 

com margem, costurado, dimensões 210mm x 

300mm. 

60  unid  R$ 10,00 R$ 600,00 

52 

Livro ata, capa dura, com 200 folhas, com 

margem, costurado, dimensões 210mm x 

300mm. 

60 unid R$ 23,00 R$ 1.380,00 

53 

Livro ata, capa dura, com 50 folhas, com 

margem, costurado, dimensões 210mm x 

300mm. 

40 unid R$ 8,00 R$ 320,00 

54 

Livro de ponto 1/4, 160 folhas, capa dura em 

papelão 750g/m², formato 160x220mm, 

mínimo possui campos de preenchimento de 

data, nome, horários e observação. 

25 unid R$ 19,00 R$ 475,00 

55 

Livro de protocolo para correspondência 

1/4, formato 160 x 220mm, capa de papelão 

0,705g, com 100 folhas. 

50 unid R$ 11,00 R$ 550,00 

56 

Pincel atômico, com tampa, escrita grossa, 

recarregável, tinta a base de álcool, caixa com 

12 unidades, nas cores azul, verde, vermelho e 

preto. 

3  cx  R$ 20,65 R$ 61,95 

57 

Pincel hidrográfico com tampa, 

antiasfixiante, escrita grossa, atóxico, tinta a 

base de água, jogo com 12 unidades. 

20  jg  R$ 18,75 R$ 375,00 

58 

Pincel marca texto, corpo colorido, duas 

medidas de traço: 1,0mm para sublinhar e 

3,6mm para destacar, na cor amarela, 

embalagem com 12 unid. 

30  cx  R$ 15,00 R$ 450,00 

59 

Pincel para lousa, para utilização em escrita 

em quadros brancos, poliéster, tampa com 

pega de três estrias, filtro interno com tinta de 

longa duração, batoque que permite o 

reabastecimento da tinta. 

16 unid R$ 6,70 R$ 107,20 

60 

Régua acrílica transparente 30cm, boa 

qualidade, marcação em cm e mm, mínimo de 

2mm espessura, mínimo de 4cm largura. 

80 unid R$ 0,85 R$ 68,00 

61 

Régua acrílica transparente 60cm, boa 

qualidade, marcação em cm e mm, mínimo de 

2mm espessura, mínimo de 4cm largura. 

30 unid R$ 7,30 R$ 219,00 

 

LOTE IV – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Caixa de papelão para arquivo morto, duas 

capas kraft, medindo 34,4cm  x 12,5cm x 

23,7cm, em pacotes com 25 unid. 

8  pct  R$ 70,00 R$ 560,00 

02 Caixa de plástico do tipo polionada para 180 unid R$ 8,50 R$ 1.530,00 
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arquivo morto, com encaixe para montagem, 

medindo 35cm x 13cm x 25cm. 

04 

Pasta a/elastico ofício 20mm;   Cor cristal - 

Tamanho 335mm x 245mm x 20mm  

Composição polipropileno, pacote com 10 

unidade. 

100 pct. R$ 23,90 R$ 2.390,00 

05 

Pasta a/elastico ofício 30mm; Cor cristal - 

Tamanho 335mm x 245mm x 30mm;  

Composição polipropileno, pacote com 10 

unidade. 

80 pct. R$ 29,00 R$ 2.320,00 

06 

Pasta a/elastico ofício 40mm;   Cor cristal - 

Tamanho 335mm x 245mm x 40mm;  

Composição polipropileno, pacote com 10 

unidade. 

40 pct. R$ 36,00 R$ 1.440,00 

07 

Pasta a/elastico ofício 5,5 mm;   Cor cristal - 

Tamanho 335mm x 245mm x 5,5mm;  

Composição polipropileno, pacote com 10 

unidade. 

30 pct. R$ 43,00 R$ 1.290,00 

08 

Pasta a/elastico ofício;   Cor cristal - 

Tamanho 335mm x 235mm;  Composição 

polipropileno, pacote com 10 unidade 

120 pct. R$ 20,00 R$ 2.400,00 

09 

Pasta AZ ofício para arquivamento, capas de 

papelão super resistente, cor preta, medindo 

27 x 35cm, espessura (lombo) de 6cm, com 

porta etiqueta no lombo, em plástico 

resistente, sistema metálico de fixação de 

folhas, em caixa com 24 unidades 

3 caixa R$ 210,00 R$ 630,00 

10 

Pasta AZ ofício para arquivamento, capas de 

papelão super resistente, cor preta, medindo 

27 x 35cm, espessura (lombo) de 8cm, com 

porta etiqueta no lombo, em plástico 

resistente, sistema metálico de fixação de 

folhas, em caixa com 20 unidades 

7 caixa R$ 225,00 R$ 1.575,00 

11 

Pasta catálogo, capa em PVC (plástica), com 

100 envelopes (para papéis ofício e A4), com 

4 parafusos plásticos, formato 243x330mm, 

com visor externo e bolsa interna 

35 unid R$ 25,00 R$ 875,00 

12 

Pasta catálogo, capa em PVC (plástica), com 

50 envelopes finos (para papéis ofício e A4), 

com 4 colchetes, formato 243x330mm, com 

visor externo e bolsa interna. 

15 unid R$ 21,96 R$ 329,40 

13 

Pasta com elástico e aba, medindo 23 x 

34cm, em papelão resistente, revestida com 

plástico transparente. 

30 unid R$ 3,40 R$ 102,00 

14 
Pasta com trilho metálico, medindo 24 x 

34cm, em  plástico transparente. 
40 unid R$ 3,00 R$ 120,00 

16 
Pasta lisa de papel com grampo, cores 

diversas, em caixa com 50 pastas. 
4  cx  R$ 117,00 R$ 468,00 

17 

Pasta sanfonada, 31 divisórias, material 

atóxico, 100% reciclável, fechamento com 

elásticos, 31 mini etiquetas para identificação 

de divisórias, tamanho mínimo 38cm largura x 

25cm, nas cores azul e cinza, sendo 250 de 

cada cor. 

4 unid R$ 56,00 R$ 224,00 

18 Pasta suspensa, corpo em cartão kraft, 2 22 cx R$ 81,50 R$ 1.793,00 
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hastes plásticas, gramatura 170g, tamanho 

361x240mm, acompanha 1 visor + etiqueta 

branca + grampo plástico, em caixa com 50 

unid. 

 

LOTE V – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

02 

Mídia CD-RW, virgem, regravável, 

capacidade de gravação 700mb / 80min, 

velocidade de gravação 12x, em embalagem 

com 25 unid. 

3 pct R$ 45,00 R$ 135,00 

03 

Mídia DVD-R gravável, capacidade 

4.7GB/120min, velocidade de 1x~8x, em 

embalagem com 50 unid. 

2 pct R$ 61,00 R$ 122,00 

04 

Almofada para carimbo n.º 4, material 

caixa plástico, material almofada esponja 

absorvente revestida de tecido, tamanho 

grande, cor azul, tipo entintada. 

6 unid R$ 7,25 R$ 43,50 

05 
Bandeja organizadora acrílica fumê, com 

dois compartimentos, medindo 25cm x 36cm. 
10 unid R$ 52,00 R$ 520,00 

06 

Calculadora compacta  de mesa, visor LCD 

com 12 dígitos, alimentação solar e bateria, 

dimensões aproximadas 12,5x10x1,5cm, com 

as funções: porcentagem, inversão de sinais, 

memória, dígito a dígito, correção total, duplo 

zero e desligamento automático. 

28 unid R$ 30,00 R$ 840,00 

09 

Lanterna Multifuncional sinalizador, com 

sinalizador incluído, material: alumínio, 

impermeável e à prova de choque, Zoom: 

cabeça foco de luz telescópica zoom, 

ajustável Bulbo: até 100.000 horas Alcance 

do laser: até 200 metros na noite Bateria: 

LED ultra-luz branca bateria de lítio 3.7volts, 

lanterna tática 500 lumens 500w de potência 

feita em liga de alumínio aeronáutico à prova 

d'água, choques e explosões; com led cree Q5 

de 200w de potência e 500 Lumens de 

intensidade do feixe luminoso regulagem de 

foco e zoom com catraca e três modos de 

iluminação: forte, baixo e strobo, acompanha 

bateria recarregável li-ion 18650 de 

3200mAh com carregador bivolt de parede e 

carregador 12volts, acompanha estojo. 

12 unid R$ 112,00 R$ 1.344,00 

10 

Pistola para cola quente, 20w, bivolt, 

aplicador que utiliza cola quente de resina 

plástica, gatilho anatômico, refil de cola fino 

0,75cm de diâmetro, com selo do Inmetro. 

6  unid  R$ 38,10 R$ 228,60 

11 

Pistola para cola quente, 40w, bivolt, 

aplicador que utiliza cola quente de resina 

plástica, gatilho anatômico, refil de cola 

grosso 1,12cm de diâmetro, com selo do 

Inmetro. 

6  unid  R$ 48,00 R$ 288,00 
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LOTE VI – AVIAMENTO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

TNT 100% polipropileno, largura 1,40m, 

espessura 40g, em rolo com 100 metros 

cores diversas 

4  rolo  R$ 163,00 R$ 652,00 

02 

TNT 100% polipropileno, largura 1,40m, 

espessura 40g, em rolo com 50 metros cores 

diversas 

10  rolo  R$ 76,00 R$ 760,00 

05 
Fita decorativa, para ornamentação,  10mm 

x 50mm, em rolo com 10 metros. 
10 rolo R$ 4,50 R$ 45,00 

06 
Fita decorativa, para ornamentação,  16mm 

x 50mm, em rolo com 10 metros. 
10  rolo  R$ 7,80 R$ 78,00 

 
§ 1º – As despesas necessárias para execução do presente contrato serão cobertas com recursos 

provenientes das seguintes dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento deste Município: 

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 2066 – Gestão de Ações do PMAQ 

       2067 – Manutenção do SAMU  

                  2070 – Manutenção de Postos e Hospitais da Rede Municipal 

                  2079 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Secretaria de Saúde 

       2296 – Manutenção do CAPS 

      2302 – BLMAC – Bloco de Média e Alta Comp. Ambul. e Hospitalar 

      2312 – Outros Programas de Saúde 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde – 15% 

           14 – SUS 

 

§ 2º – O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida pela 

CONTRATADA, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 (trinta) dias 

após o fornecimento dos produtos.  

§ 3º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento bem 

como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento do produto, desde que devidamente 

justificado o atraso. 

§ 4º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, 

bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 5º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se 

deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos 

quando avaliados previamente por órgão da Administração responsável pela realização desta licitação 

e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de 189 (cento e oitenta e nove) dias, tendo seu início previsto 

para o dia 26 de junho de 2019 e seu término previsto para 31 de dezembro de 2019, podendo se 

prorrogado com as bases legais estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA QUINTA – DOS HORÁRIOS DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1 – Os produtos deverão ser entregues parceladamente de acordo com as necessidades das 

secretarias solicitantes, no Almoxarifado Central deste Prefeitura, situado à Rua da Chácara, 445 

– Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia – CEP nº 47.650-000, sendo que os 

fornecimentos deverão ocorrer em dias úteis, das 07h30 às 13h30, salvo em situações de urgência 

da Administração, mediante prévio agendamento, os fornecimentos poderão ocorrer em dia que 

não for útil e fora do horário de expediente. O prazo de entrega dos produtos não poderá 

exceder a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da solicitação dos mesmos, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Edital de Pregão Presencial nº 021/2019 e na Lei 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 

a) Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira no prazo acordado na Cláusula Quarta deste 

Instrumento, em acordo com a proposta apresentada e as solicitações da contratante. 

b) Responder pelos vícios e defeitos decorrentes do fornecimento dos produtos. 

c) Receber o valor estipulado na Cláusula Segunda. 

d) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 

decorrentes deste contrato. 

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

f) Comunicar à Prefeitura Municipal de Correntina os eventuais casos fortuitos e de força maior, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 

respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena 

de não serem considerados. 

g) Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato. 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento 

ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

i) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros. 

l) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos produtos a serem fornecidos, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

m) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente identificados 

por meio de crachá ou outra forma de identificação. 

n) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

o) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

p) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos 

produtos. 

q) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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s) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar quaisquer produtos fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

t) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

u) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

II – da CONTRATANTE: 

a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula 

Segunda. 

b) Receber os serviços/produtos descritos na Cláusula Primeira. 

c) Passar com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro) o cronograma de fornecimento dos 

produtos. 

d) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 

do Termo de Referência. 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

f) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

g) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

h) Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 

estabelecidas em contrato. 

i) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

j) Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 

l) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento Convocatório 

serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto do 

contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por 

dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 
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c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a 

parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço unitário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a 

fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda e 

Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira Silva, 

brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de Dezembro, 45 – 

Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e portador da CI/RG nº 

09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 

responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 

contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros, por qualquer 

irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada caso, no Art. 65, § 

1º da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato. 

11.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o 

pagamento referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam sendo 

fornecidos de acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS 

12.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas, 

previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do Município. 

12.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os 

tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos 

prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo. 

II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 

execução. 
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§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 

haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização 

escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante 

interesse público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 

administrativa, na forma estabelecida pelo Artigo 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente do 

presente Contrato. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 

02 (duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

Correntina – Bahia, 26 de junho de 2019. 

 

 

 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA 

CNPJ:11.392.190/0001-56 

CONTRATANTE 

Maria de Lurdes Neves Sodré 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 012/2017 

 

 

 

LOJA NOTA 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME 

CNPJ 01.278.222/0001-33 

CONTRATADA 

Evanildo Ataíde Ramos 

CPF nº 478.946.101-78 

Sócio 

TESTEMUNHAS: 

1ª _________________________________ 2ª _________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019 

 

 

 

Processo Administrativo nº 074/2019 

Contrato Administrativo nº 0203/2019 

Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de expediente em geral, que serão destinados à 

manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do 

Edital, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do 

Processo Licitatório na Modalidade Pregão tipo Presencial nº 021/2019. 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 

Declaro que serei responsável pela fiscalização do Contrato nº 0203/2019, 

originado do Pregão Presencial nº 021/2019, acompanhado sua execução e adotando os 

procedimentos que se fizerem necessários para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as 

cláusulas do instrumento e disposições que regulam a matéria. 

 

Servidor Responsável: Fábio Pereira Silva 

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretaria de Fazenda e Planejamnto Estratégico 

Cargo/Função: Diretor do Departamento de Comunicação 

Matrícula: 5136 

Fone para contato: (77) 98803-1688 

 

 

 

 

Fábio Pereira Silva 

Fiscal do contrato 
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CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

FAZEM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA – BAHIA 

E A EMPRESA MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-

ME, NA FORMA ABAIXO. 

 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Correntina, 

Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 445, em 

Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e domiciliado 

à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e, de outro lado, como 

CONTRATADA, a Empresa MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME, com sede na Rua 01, s/nº, 

casa – Bairro do Ouro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, inscrita no CNPJ sob nº 

07.305.513/0001-50, neste ato representada pelo senhor Édio Santos de Moura, brasileiro, maior, 

solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 003.626.785-61 e portador da CI/RG nº 11.336.424-54 

SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Manoel Pereira da Silva, s/nº – Rio do Ouro – Correntina – 

Bahia, CEP nº 47.650-000, doravante denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e 

ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, das cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 021/2019, Processo 

Administrativo nº 074/2019 homologado pelo Prefeito Municipal no dia 26 de junho de 2019 e nas 

cláusulas prevista nesta instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA fonecerá à CONTRATANTE, parceladamente, materiais de expediente 

em geral, que serão destinados à manutenção das secretarias deste Município, conforme 

descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cujas descrições detalhadas bem como as 

obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na Modalidade Pregão tipo 

Presencial nº 021/2019 homologado pelo Prefeito Municipal em 26 de junho de 2019. De acordo 

discriminação a baixo: 
LOTE III – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
Apontador de lápis; tipo escolar, em plástico com depósito e uma lâmina,   

caixa com 12 unid 
162  cx  

02 
Apontador simples vivo, com lâmina de aço temperado especial, dimensões 

6,5x12,5x1,3cm, em embalagem com 3 unid. 
2.500  pct  

03 Alfinete n.º 24, para costura, niquelados, em caixa com 50g. 110 cx 

04 
Clip niquelado, fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 

medindo 2/0, em caixa com 500grs. 
65 cx 

05 
Clip niquelado, fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 

medindo 3/0, em caixa com 500grs. 
111 cx 

06 
Clip niquelado, fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 

medindo 4/0, em caixa com 500grs. 
141  cx  

07 
Clip niquelado, fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 

medindo 6/0, em caixa com 500grs. 
90 cx 

08 
Clip niquelado, fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 

medindo 8/0, em caixa com 500g. 
57  cx  

09 
Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 5 correspondente a 2,6cm, 

capacidade para 110 folha. Caicha com 72 unidades.  
42  cx  

10 
Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 7 correspondente a 3,2cm, 

capacidade para 140 folha. Caicha com 72 unidades.  
45  cx  

0204/2019 
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11 
Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 8 correspondente a 4cm, 

capacidade para 180 folha. Caicha com 72 unidades.  
37  cx  

12 
Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 12 correspondente a 6cm, 

capacidade para 270 folha. Caicha com 72 unidades.  
30  cx  

13 
Grampo  trilho, plástico branco, em caixa com 50 unidades para 300 

folhas. 
22 cx 

14 
Grampo para grampeador 26/6, tipo galvanizado resistente a ferrugem, 

em caixa com 5.000 unid. 
256  cx  

15 
Grampo para grampeador 9/10, tipo galvanizado resistente a ferrugem, 

pontas cortantes, em caixa com 5.000 unid. 
10 cx 

16 
Grampo para grampeador industrial 23/15, aço galvanizado resistente a 

ferrugem, pontas cortantes, em caixa com 5.000 unid. 
9 cx 

17 
Grampo para grampeador semi-industrial 23/10, aço galvanizado, pontas 

cortantes, em caixa com 5.000 unid. 
15  cx  

18 
Grampo para grampeador semi-industrial 23/8, aço galvanizado 

resistente a ferrugem, pontas cortantes, em caixa com 5.000 unid. 
19 cx 

19 
Grampo para grampeador pistola; Aço galvanizado resistente a ferrugem, 

utiliza grampos 106/4 a 106/8, em caixa com 3.500 grampos. 
44  cx  

20 Percevejo, latonado, em caixa com 100 unidades. 200 cx 

21 

Prendedor de papel; corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço 

inoxidável corpo medindo 15mm capacidade para prender até 62 folhas de 

papel. Caixa com 24 unidades. 

9 cx 

22 

Prendedor de papel; corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço 

inoxidável corpo medindo 19mm capacidade para prender até 82 folhas de 

papel.  Caixa com 24 unidades. 

11 cx 

23 

Prendedor de papel; corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço 

inoxidável corpo medindo 25mm capacidade para prender até 110 folhas de 

papel.  Caixa com 24 unidades. 

14 cx 

24 

Prendedor de papel; corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço 

inoxidável corpo medindo 51mm capacidade para prender até 220 folhas de 

papel.  Caixa com 24 unidades. 

18 cx 

25 

Estilete com lâmina estreita, lâmina de 9mm, tamanho mínimo 10cm, 

confeccionada em aço carbono, lâmina extensível interna, com trava 

automática, corpo em plástico.  

112 unid 

26 

Estilete com lâmina larga, lâmina de 18mm, tamanho mínimo 10cm, 

confeccionada em aço carbono, lâmina extensível interna, com trava 

automática, corpo em plástico. 

145 unid 

27 Extrator  de grampos, em metal inox, tipo espátula, medindo 15cm. 100 unid 

28 
Fita métrica de alfaiate/costureira medindo 1,50cm, para uso doméstico 

com marcação especial para alfaiates e metragem dos dois lados. 
24 unid 

29 

Grampeador grande de mesa,  industrial, em aço, capacidade para 

grampear até 200 folhas de 75g/m² de uma vez, dimensões 301x84x23,6mm, 

mola resistente com retração automática, utiliza grampos 23/8 a 23/23. 

7  unid  

30 
Grampeador  de mesa, corpo metálico, capacidade para grampear até 30 

folhas de 75g/m² de uma vez, para grampos 26/6, base medindo 20 x 4,5cm. 
94  unid  

31 
Grampeador  de mesa, corpo metálico, capacidade para grampear até 25 

folhas de 75g/m² de uma vez, para grampos 26/6, base medindo 20 x 4,5cm. 
104 unid 

32 

Grampeador, pistola, para uso em fixação de materiais em madeira, 

trabalhos de tapeçaria, estofados, montagem de cenários, decorações, etc., 

utiliza grampos 106/4 a 106/8. 

27  unid  

33 
Perfurador de papel, tamanho grande, em metal, com dois furos, 

capacidade para perfurar 100 folhas por vez, com escala. 
12 unid 

34 
Perfurador de papel, tamanho médio, em metal, com dois furos, 

capacidade para perfurar 50 folhas por vez, com escala. 
37 unid 
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35 
Perfurador de papel, tamanho pequeno, em metal, com dois furos, 

capacidade para perfurar 25 folhas por vez, com escala. 
86 unid 

36 Prancheta A4, de poliestireno 1/2 oficio cristal. 100  unid  

37 Prancheta A4, em madeira MDF com Prendedor de metal. 94 unid 

38 
Tesoura escolar, sem ponta, tamanho mínimo 11cm, lâmina em aço 

inoxidável, cabo em polipropileno, ponta arrendondada. 
680 unid 

39 
Tesoura multiuso, medindo 21cm de comprimento, com lâminas em aço 

inoxidável e cabo em polipropileno. 
177 unid 

40 

Tesoura para costura em tamanho grande, lâminas em aço inoxidável 

tamanho 8", comprimento mínimo 21,3 cm, tipo ponta reta, cabo em 

polipropileno. 

26 unid 

41 

Tesoura para costura em tamanho pequenoe, lâminas em aço inoxidável 

tamanho 7", comprimento mínimo 15cm, tipo ponta reta, cabo em 

polipropileno. 

12 unid 

42 
Tesoura para picotar em tamanho grande, lâmina em aço inox 8", cabo em 

polipropileno, mínimo de 21cm. 
37 unid 

 

LOTE VII – PAPÉIS DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 Papel alumínio medindo 45cm largura x 65m comprimento. 69 rolo 

02 Papel alumínio, tamanho 30cm largura x 7,5m comprimento. 55 rolo 

03 
Papel camurça, gramatura 85g, tamanho 40cm x 60cm, pacote com 25 

folhas, cores diversas. 
106 pct 

04 
Papel carbono preto, tamanho A4 - 21cm x 29,7cm, em pacote com 100 

folhas. 
7 pct 

05 
Papel cartão fosco, tamanho 50 x 70cm, gramatura 240g/m², cores diversas, 

em pacote com 10 unid. 
903  pct  

06 
Papel crepon, parafinado, tamanho 0,48 x 2,00m, cores diversas, em pacote 

com 20 unid. 
260  pct  

07 
Papel de seda 18g/m², tamanho 48 x 60cm, impressão chapado, em tinta à 

base de água, não tóxico, cores diversas, em pacote com 100 folhas. 
95  pct  

08 
Papel Kraft natural, papel pardo, gramatura mínima 80g/m², dimensão 

60cm x 165m, em rolo com 80kg. 
18 rolo 

09 
Papel linho brnco; Formato A4 210mm X 297mm, gramatura 180g / m² 

pacote contendo 50 folhas. 
36 pct 

10 
Papel laminado, gramatura 150g, tamanho 50 x 66cm, em pacote com 10 

unidades, cores diversas. 
80 pct 

11 
Papel micro-ondulado, tamanho 50 x 80cm, cores diversas, em pacote com 

10 unid. 
70  pct  

12 
Papel profissional para confeccionar certificados, formato A4 - 210 x 

297mm, gramatura 180g/m². 
30  resma  

13 

Papel sulfite branco alcalino, tamanho Ofício 9 - 21,5cm x 31,5cm, 

gramatura 75g/m², resma com 500folhas, impressão frente e verso a laser e a 

jato de tinta e fotocópias, em caixa com 10 resmas. 

3  cx  

14 

Papel sulfite branco, tamanho A3 - 29,7cm x 42cm, gramatura 75g/m², 

resma com 500folhas, impressão frente e verso a laser e a jato de tinta e 

fotocópias, em caixa com 10 resmas. 

1 cx 

15 

Papel sulfite branco, tamanho A4 - 21cm x 29,7cm, gramatura 75g/m² 

resma com 500folhas, impressão frente e verso, para impressão a laser e a 

jato de tinta e fotocópias, em caixa com 10 resmas. 

750  cx  

16 
Papel tipo celofone, formato 85 x 100mm, cores diversas, em pacote com 

10 folhas. 
130  pct  
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LOTE VIII – CARTUCHOS, TONERS E OUTROS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Cartucho colorido n.º 122 XL,  com 8ml,  para uso em impressora HP 

Deskjet 2000, produto novo, original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

142 unid 

02 

Cartucho colorido n.º 22 XL, com 6ml, para uso em impressoras HP 

deskjet D2460, HP deskjet D2360, HP deskjet D1360, HP deskjet D2300 e 

HP deskjet F4180, produto novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

15 unid 

03 

Cartucho colorido n.º 28 XL, com 8ml para uso em impressora HP, 

produto novo, original (fabricante da impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

12 unid 

04 

Cartucho colorido n.º 60 XL, com  6,5ml, para uso em impressora HP, 

produto novo, original (fabricante da impressora ), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

29 unid 

05 

Cartucho colorido n.º 662 XL, original com 8ml, para uso em impressora 

HP Deskjet INK Advantage 2516, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

180 unid 

06 

Cartucho colorido n.º 75 XL, original com 11ml, para uso em impressora 

HP, produto novo, original (fabricante da impressora ), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

37 unid 

08 

Cartucho de toner Laser Jet preto 80A originaL, Rendimento por página 

(preto e branco) 2.700 páginas, Impressoras compatíveis M401n M401dn 

M401dw M425dn. 

40 unid 

09 

Cartucho n.º 122 preto XL, com 8ml, para uso em impressora HP Deskjet 

2000, produto novo, original (fabricante da impressora), produto não deve 

ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

161 unid 

10 

Cartucho n.º 21 preto XL, com 6ml, para uso em impressoras HP Deskjet 

D2460, HP Deskjet D2360, HP Deskjet D1360, HP Deskjet D2300 e HP 

Deskjet F4180, produto novo, original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

18 unid 

11 

Cartucho n.º 27 preto XL, com 10ml, para uso em impressora HP, produto 

novo, original (fabricante da impressora), produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

26 unid 

12 

Cartucho n.º 564 amarelo, com 7,5ml, para uso em impressora HP 

Photosmart Plus, Premium, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

10 unid 

13 

Cartucho n.º 564 ciano, com 7,5ml, para uso em impressora HP Photosmart 

Plus, Premium, produto novo, original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

10 unid 

14 

Cartucho n.º 564 magenta, com 7,5ml, para uso em impressora HP 

Photosmart Plus, Premium, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

10 unid 

15 

Cartucho n.º 564 preto, com 7,5ml, para uso em impressora HP Photosmart 

Plus, Premium, produto novo, original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

14 unid 

16 

Cartucho n.º 60 preto, com 4,5ml, para uso em impressora HP, produto 

novo, original (fabricante da impressora), produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

33 unid 

17 

Cartucho n.º 662 preto XL, com 6,5ml, para uso em impressora HP 

Deskjet INK Advantage 2516, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

205 unid 

18 

Cartucho n.º 74 preto XL, com 18ml, para uso em impressora HP, produto 

novo, original (fabricante da impressora), produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

43 unid 
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20 

Cartucho toner n.º 17A, preto, para uso em impressora HP Laser Jet 

M102W, produto novo original (fabricante da impressora), O produto não 

deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

62 unid 

22 

Cartucho toner n.º 35A, preto, para uso em impressora HP Laser Jet P 

1005, rendimento de 2.500 páginas, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

15 unid 

23 

Cartucho toner n.º 49A, preto, para uso em impressora HP Laser Jet P 

1320, , produto novo, original (fabricante da impressora), produto não deve 

ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

22 unid 

24 

Cartucho toner n.º 85A, preto, para uso em impressora HP Laser Jet P 

1102 W, rendimento de 1.600 páginas, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

150 unid 

25 

Cartucho toner n.º CB- 435A,  para uso em impressora HP Laser Jet, 

produto novo, original (fabricante da impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado. 

14 unid 

26 

Cartucho toner n.º H-283A, preto, para uso em impressora HP Laser Jet, 

rendimento de 1.600 páginas, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

6 unid 

27 

Cartucho toner, para impressora Xerox 006R01221 - 6R1221 DC51 DC52 

WorkCentre 240 242 250 252 260 7655 7665 7675 7755 7765 7775 - 34000 

pgs, produto novo, original (fabricante da impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado. 

28 unid 

28 

Fita nylon para impressora matricial ESPON FX-880+, com 17 metros, 

vida útil de 7,5 milhões de caracteres em 14 pontos por polegadas por 

caracter, na cor preta, produto novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

4 unid 

29 

Garrafa de tinta, referência T664120, para abastecimento de bulk,  em 

frasco com 70ml na cor preta, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

46 unid 

30 

Garrafa de tinta, referência T664220, para abastecimento de bulk,  em 

frasco com 70ml na cor ciano, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

26 unid 

31 

Garrafa de tinta, referência T664320, para abastecimento de bulk,  em 

frasco em frasco com 70ml na cor margenta, produto novo, original 

(fabricante da impressora), produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

26 unid 

32 

Garrafa de tinta, referência T664420, para abastecimento de bulk,  em 

frasco em frasco com 70ml na cor amarela, produto novo, original 

(fabricante da impressora), produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

26 unid 

 

1.2 – O processo, normas, instruções, assim como a proposta da CONTRATADA constante da 

Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 021/2019, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.2 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de  

R$ 578.164,87 (quinhentos e setenta e oito mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e sete 

centavos), sendo R$ 54.294,79 (cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e 

setenta e nove centavos) para o Lote III, sendo R$ 193.578,18 (cento e noventa e três mil 

quinhentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) para o Lote VII, sendo R$ 330.291,90 

(trezentos e trinta mil duzentos e noventa e um reais e noventa centavos) para o Lote VIII, 

conforme Planilha de preços unitários e totais abaixo: 
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LOTE III – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Apontador de lápis; tipo escolar, em 

plástico com depósito e uma lâmina,   

caixa com 12 unid 

162  cx  R$ 13,50 R$ 2.187,00 

02 

Apontador simples vivo, com lâmina de 

aço temperado especial, dimensões 

6,5x12,5x1,3cm, em embalagem com 3 

unid. 

2.500  pct  R$ 2,75 R$ 6.875,00 

03 
Alfinete n.º 24, para costura, niquelados, 

em caixa com 50g. 
110 cx R$ 6,45 R$ 709,50 

04 

Clip niquelado, fabricado em arame de 

aço com tratamento antiferrugem medindo 

2/0, em caixa com 500grs. 

65 cx R$ 14,25 R$ 926,25 

05 

Clip niquelado, fabricado em arame de 

aço com tratamento antiferrugem medindo 

3/0, em caixa com 500grs. 

111 cx R$ 14,30 R$ 1.587,30 

06 

Clip niquelado, fabricado em arame de 

aço com tratamento antiferrugem medindo 

4/0, em caixa com 500grs. 

141  cx  R$ 14,30 R$ 2.016,30 

07 

Clip niquelado, fabricado em arame de 

aço com tratamento antiferrugem medindo 

6/0, em caixa com 500grs. 

90 cx R$ 14,30 R$ 1.287,00 

08 

Clip niquelado, fabricado em arame de 

aço com tratamento antiferrugem medindo 

8/0, em caixa com 500g. 

57  cx  R$ 14,60 R$ 832,20 

09 

Colchete latonado; Tipo bailarina 

tamanho Nº 5 correspondente a 2,6cm, 

capacidade para 110 folha. Caicha com 72 

unidades.  

42  cx  R$ 4,82 R$ 202,44 

10 

Colchete latonado; Tipo bailarina 

tamanho Nº 7 correspondente a 3,2cm, 

capacidade para 140 folha. Caicha com 72 

unidades.  

45  cx  R$ 6,43 R$ 289,35 

11 

Colchete latonado; Tipo bailarina 

tamanho Nº 8 correspondente a 4cm, 

capacidade para 180 folha. Caicha com 72 

unidades.  

37  cx  R$ 8,37 R$ 309,69 

12 

Colchete latonado; Tipo bailarina 

tamanho Nº 12 correspondente a 6cm, 

capacidade para 270 folha. Caicha com 72 

unidades.  

30  cx  R$ 13,15 R$ 394,50 

13 
Grampo  trilho, plástico branco, em caixa 

com 50 unidades para 300 folhas. 
22 cx R$ 21,62 R$ 475,64 

14 

Grampo para grampeador 26/6, tipo 

galvanizado resistente a ferrugem, em 

caixa com 5.000 unid. 

256  cx  R$ 5,00 R$ 1.280,00 

15 

Grampo para grampeador 9/10, tipo 

galvanizado resistente a ferrugem, pontas 

cortantes, em caixa com 5.000 unid. 

10 cx R$ 19,95 R$ 199,50 

16 

Grampo para grampeador industrial 
23/15, aço galvanizado resistente a 

ferrugem, pontas cortantes, em caixa com 

5.000 unid. 

9 cx R$ 23,00 R$ 207,00 
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17 
Grampo para grampeador semi-

industrial 23/10, aço galvanizado, pontas 

cortantes, em caixa com 5.000 unid. 

15  cx  R$ 22,00 R$ 330,00 

18 

Grampo para grampeador semi-

industrial 23/8, aço galvanizado resistente 

a ferrugem, pontas cortantes, em caixa 

com 5.000 unid. 

19 cx R$ 19,47 R$ 369,93 

19 

Grampo para grampeador pistola; Aço 

galvanizado resistente a ferrugem, utiliza 

grampos 106/4 a 106/8, em caixa com 

3.500 grampos. 

44  cx  R$ 18,77 R$ 825,88 

20 
Percevejo, latonado, em caixa com 100 

unidades. 
200 cx R$ 3,90 R$ 780,00 

21 

Prendedor de papel; corpo de metal com 

pintura epóxi e presilha em aço inoxidável 

corpo medindo 15mm capacidade para 

prender até 62 folhas de papel. Caixa com 

24 unidades. 

9 cx R$ 9,90 R$ 89,10 

22 

Prendedor de papel; corpo de metal com 

pintura epóxi e presilha em aço inoxidável 

corpo medindo 19mm capacidade para 

prender até 82 folhas de papel.  Caixa com 

24 unidades. 

11 cx R$ 16,98 R$ 186,78 

23 

Prendedor de papel; corpo de metal com 

pintura epóxi e presilha em aço inoxidável 

corpo medindo 25mm capacidade para 

prender até 110 folhas de papel.  Caixa 

com 24 unidades. 

14 cx R$ 13,63 R$ 190,82 

24 

Prendedor de papel; corpo de metal com 

pintura epóxi e presilha em aço inoxidável 

corpo medindo 51mm capacidade para 

prender até 220 folhas de papel.  Caixa 

com 24 unidades. 

18 cx R$ 24,98 R$ 449,64 

25 

Estilete com lâmina estreita, lâmina de 

9mm, tamanho mínimo 10cm, 

confeccionada em aço carbono, lâmina 

extensível interna, com trava automática, 

corpo em plástico.  

112 unid R$ 2,50 R$ 280,00 

26 

Estilete com lâmina larga, lâmina de 

18mm, tamanho mínimo 10cm, 

confeccionada em aço carbono, lâmina 

extensível interna, com trava automática, 

corpo em plástico. 

145 unid R$ 3,25 R$ 471,25 

27 
Extrator  de grampos, em metal inox, tipo 

espátula, medindo 15cm. 
100 unid R$ 3,25 R$ 325,00 

28 

Fita métrica de alfaiate/costureira 

medindo 1,50cm, para uso doméstico com 

marcação especial para alfaiates e 

metragem dos dois lados. 

24 unid R$ 5,20 R$ 124,80 

29 

Grampeador grande de mesa,  industrial, 

em aço, capacidade para grampear até 200 

folhas de 75g/m² de uma vez, dimensões 

301x84x23,6mm, mola resistente com 

retração automática, utiliza grampos 23/8 a 

23/23. 

7  unid  R$ 115,00 R$ 805,00 
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30 

Grampeador  de mesa, corpo metálico, 

capacidade para grampear até 30 folhas de 

75g/m² de uma vez, para grampos 26/6, 

base medindo 20 x 4,5cm. 

94  unid  R$ 36,67 R$ 3.446,98 

31 

Grampeador  de mesa, corpo metálico, 

capacidade para grampear até 25 folhas de 

75g/m² de uma vez, para grampos 26/6, 

base medindo 20 x 4,5cm. 

104 unid R$ 29,00 R$ 3.016,00 

32 

Grampeador, pistola, para uso em 

fixação de materiais em madeira, trabalhos 

de tapeçaria, estofados, montagem de 

cenários, decorações, etc., utiliza grampos 

106/4 a 106/8. 

27  unid  R$ 95,00 R$ 2.565,00 

33 

Perfurador de papel, tamanho grande, em 

metal, com dois furos, capacidade para 

perfurar 100 folhas por vez, com escala. 

12 unid R$ 185,00 R$ 2.220,00 

34 

Perfurador de papel, tamanho médio, em 

metal, com dois furos, capacidade para 

perfurar 50 folhas por vez, com escala. 

37 unid R$ 99,90 R$ 3.696,30 

35 

Perfurador de papel, tamanho pequeno, 

em metal, com dois furos, capacidade para 

perfurar 25 folhas por vez, com escala. 

86 unid R$ 42,67 R$ 3.669,62 

36 
Prancheta A4, de poliestireno 1/2 oficio 

cristal. 
100  unid  R$ 18,10 R$ 1.810,00 

37 
Prancheta A4, em madeira MDF com 

Prendedor de metal. 
94 unid R$ 6,67 R$ 626,98 

38 

Tesoura escolar, sem ponta, tamanho 

mínimo 11cm, lâmina em aço inoxidável, 

cabo em polipropileno, ponta 

arrendondada. 

680 unid R$ 3,99 R$ 2.713,20 

39 

Tesoura multiuso, medindo 21cm de 

comprimento, com lâminas em aço 

inoxidável e cabo em polipropileno. 

177 unid R$ 10,32 R$ 1.826,64 

40 

Tesoura para costura em tamanho 

grande, lâminas em aço inoxidável 

tamanho 8", comprimento mínimo 21,3 

cm, tipo ponta reta, cabo em polipropileno. 

26 unid R$ 24,90 R$ 647,40 

41 

Tesoura para costura em tamanho 

pequenoe, lâminas em aço inoxidável 

tamanho 7", comprimento mínimo 15cm, 

tipo ponta reta, cabo em polipropileno. 

12 unid R$ 22,90 R$ 274,80 

42 

Tesoura para picotar em tamanho 

grande, lâmina em aço inox 8", cabo em 

polipropileno, mínimo de 21cm. 

37 unid R$ 75,00 R$ 2.775,00 

 

LOTE VII – PAPÉIS DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 
Papel alumínio medindo 45cm largura x 

65m comprimento. 
69 rolo R$ 29,67 R$ 2.047,23 

02 
Papel alumínio, tamanho 30cm largura 

x 7,5m comprimento. 
55 rolo R$ 5,03 R$ 276,65 

03 

Papel camurça, gramatura 85g, tamanho 

40cm x 60cm, pacote com 25 folhas, cores 

diversas. 

106 pct R$ 20,90 R$ 2.215,40 
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04 
Papel carbono preto, tamanho A4 - 21cm 

x 29,7cm, em pacote com 100 folhas. 
7 pct R$ 21,27 R$ 148,89 

05 

Papel cartão fosco, tamanho 50 x 70cm, 

gramatura 240g/m², cores diversas, em 

pacote com 10 unid. 

903  pct  R$ 13,25 R$ 11.964,75 

06 

Papel crepon, parafinado, tamanho 0,48 x 

2,00m, cores diversas, em pacote com 20 

unid. 

260  pct  R$ 21,90 R$ 5.694,00 

07 

Papel de seda 18g/m², tamanho 48 x 

60cm, impressão chapado, em tinta à base 

de água, não tóxico, cores diversas, em 

pacote com 100 folhas. 

95  pct  R$ 20,30 R$ 1.928,50 

08 

Papel Kraft natural, papel pardo, 

gramatura mínima 80g/m², dimensão 60cm 

x 165m, em rolo com 80kg. 

18 rolo R$ 339,50 R$ 6.111,00 

09 

Papel linho brnco; Formato A4 210mm X 

297mm, gramatura 180g / m² pacote 

contendo 50 folhas. 

36 pct R$ 34,33 R$ 1.235,88 

10 

Papel laminado, gramatura 150g, 

tamanho 50 x 66cm, em pacote com 10 

unidades, cores diversas. 

80 pct R$ 14,67 R$ 1.173,60 

11 

Papel micro-ondulado, tamanho 50 x 

80cm, cores diversas, em pacote com 10 

unid. 

70  pct  R$ 28,20 R$ 1.974,00 

12 

Papel profissional para confeccionar 

certificados, formato A4 - 210 x 297mm, 

gramatura 180g/m². 

30  resma  R$ 77,67 R$ 2.330,10 

13 

Papel sulfite branco alcalino, tamanho 

Ofício 9 - 21,5cm x 31,5cm, gramatura 

75g/m², resma com 500folhas, impressão 

frente e verso a laser e a jato de tinta e 

fotocópias, em caixa com 10 resmas. 

3  cx  R$ 249,67 R$ 749,01 

14 

Papel sulfite branco, tamanho A3 - 

29,7cm x 42cm, gramatura 75g/m², resma 

com 500folhas, impressão frente e verso a 

laser e a jato de tinta e fotocópias, em 

caixa com 10 resmas. 

1 cx R$ 321,67 R$ 321,67 

15 

Papel sulfite branco, tamanho A4 - 21cm 

x 29,7cm, gramatura 75g/m² resma com 

500folhas, impressão frente e verso, para 

impressão a laser e a jato de tinta e 

fotocópias, em caixa com 10 resmas. 

750  cx  R$ 205,00 R$ 153.750,00 

16 
Papel tipo celofone, formato 85 x 100mm, 

cores diversas, em pacote com 10 folhas. 
130  pct  R$ 12,75 R$ 1.657,50 

 

LOTE VIII – CARTUCHOS, TONERS E OUTROS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Cartucho colorido n.º 122 XL,  com 8ml,  

para uso em impressora HP Deskjet 2000, 

produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

142 unid R$ 169,00 R$ 23.998,00 

02 

Cartucho colorido n.º 22 XL, com 6ml, 

para uso em impressoras HP deskjet 

D2460, HP deskjet D2360, HP deskjet 

15 unid R$ 180,00 R$ 2.700,00 
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D1360, HP deskjet D2300 e HP deskjet 

F4180, produto novo, original (fabricante 

da impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

03 

Cartucho colorido n.º 28 XL, com 8ml 

para uso em impressora HP, produto novo, 

original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

12 unid R$ 194,00 R$ 2.328,00 

04 

Cartucho colorido n.º 60 XL, com  

6,5ml, para uso em impressora HP, 

produto novo, original (fabricante da 

impressora ), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

29 unid R$ 215,00 R$ 6.235,00 

05 

Cartucho colorido n.º 662 XL, original 

com 8ml, para uso em impressora HP 

Deskjet INK Advantage 2516, produto 

novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

180 unid R$ 150,00 R$ 27.000,00 

06 

Cartucho colorido n.º 75 XL, original 

com 11ml, para uso em impressora HP, 

produto novo, original (fabricante da 

impressora ), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

37 unid R$ 142,00 R$ 5.254,00 

08 

Cartucho de toner Laser Jet preto 80A 
originaL, Rendimento por página (preto e 

branco) 2.700 páginas, Impressoras 

compatíveis M401n M401dn M401dw 

M425dn. 

40 unid R$ 650,00 R$ 26.000,00 

09 

Cartucho n.º 122 preto XL, com 8ml, 

para uso em impressora HP Deskjet 2000, 

produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

161 unid R$ 175,00 R$ 28.175,00 

10 

Cartucho n.º 21 preto XL, com 6ml, para 

uso em impressoras HP Deskjet D2460, 

HP Deskjet D2360, HP Deskjet D1360, 

HP Deskjet D2300 e HP Deskjet F4180, 

produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

18 unid R$ 168,00 R$ 3.024,00 

11 

Cartucho n.º 27 preto XL, com 10ml, 

para uso em impressora HP, produto novo, 

original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

26 unid R$ 159,00 R$ 4.134,00 

12 

Cartucho n.º 564 amarelo, com 7,5ml, 

para uso em impressora HP Photosmart 

Plus, Premium, produto novo, original 

(fabricante da impressora), produto não 

deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

10 unid R$ 112,00 R$ 1.120,00 

13 
Cartucho n.º 564 ciano, com 7,5ml, para 

uso em impressora HP Photosmart Plus, 
10 unid R$ 112,00 R$ 1.120,00 
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Premium, produto novo, original 

(fabricante da impressora), produto não 

deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

14 

Cartucho n.º 564 magenta, com 7,5ml, 

para uso em impressora HP Photosmart 

Plus, Premium, produto novo, original 

(fabricante da impressora), produto não 

deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

10 unid R$ 112,00 R$ 1.120,00 

15 

Cartucho n.º 564 preto, com 7,5ml, para 

uso em impressora HP Photosmart Plus, 

Premium, produto novo, original 

(fabricante da impressora), produto não 

deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

14 unid R$ 112,00 R$ 1.568,00 

16 

Cartucho n.º 60 preto, com 4,5ml, para 

uso em impressora HP, produto novo, 

original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

33 unid R$ 84,00 R$ 2.772,00 

17 

Cartucho n.º 662 preto XL, com 6,5ml, 

para uso em impressora HP Deskjet INK 

Advantage 2516, produto novo, original 

(fabricante da impressora), produto não 

deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

205 unid R$ 129,00 R$ 26.445,00 

18 

Cartucho n.º 74 preto XL, com 18ml, 

para uso em impressora HP, produto novo, 

original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

43 unid R$ 135,00 R$ 5.805,00 

20 

Cartucho toner n.º 17A, preto, para uso 

em impressora HP Laser Jet M102W, 

produto novo original (fabricante da 

impressora), O produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

62 unid R$ 320,00 R$ 19.840,00 

22 

Cartucho toner n.º 35A, preto, para uso 

em impressora HP Laser Jet P 1005, 

rendimento de 2.500 páginas, produto 

novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

15 unid R$ 579,00 R$ 8.685,00 

23 

Cartucho toner n.º 49A, preto, para uso 

em impressora HP Laser Jet P 1320, , 

produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

22 unid R$ 508,00 R$ 11.176,00 

24 

Cartucho toner n.º 85A, preto, para uso 

em impressora HP Laser Jet P 1102 W, 

rendimento de 1.600 páginas, produto 

novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

150 unid R$ 509,00 R$ 76.350,00 

25 Cartucho toner n.º CB- 435A,  para uso 14 unid R$ 590,00 R$ 8.260,00 
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em impressora HP Laser Jet, produto novo, 

original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado. 

26 

Cartucho toner n.º H-283A, preto, para 

uso em impressora HP Laser Jet, 

rendimento de 1.600 páginas, produto 

novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

6 unid R$ 505,00 R$ 3.030,00 

27 

Cartucho toner, para impressora Xerox 

006R01221 - 6R1221 DC51 DC52 

WorkCentre 240 242 250 252 260 7655 

7665 7675 7755 7765 7775 - 34000 pgs, 

produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado. 

28 unid R$ 903,50 R$ 25.298,00 

28 

Fita nylon para impressora matricial 

ESPON FX-880+, com 17 metros, vida útil 

de 7,5 milhões de caracteres em 14 pontos 

por polegadas por caracter, na cor preta, 

produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

4 unid R$ 24,30 R$ 97,20 

29 

Garrafa de tinta, referência T664120, 

para abastecimento de bulk,  em frasco 

com 70ml na cor preta, produto novo, 

original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

46 unid R$ 70,70 R$ 3.252,20 

30 

Garrafa de tinta, referência T664220, 

para abastecimento de bulk,  em frasco 

com 70ml na cor ciano, produto novo, 

original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

26 unid R$ 70,60 R$ 1.835,60 

31 

Garrafa de tinta, referência T664320, 

para abastecimento de bulk,  em frasco em 

frasco com 70ml na cor margenta, produto 

novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

26 unid R$ 70,60 R$ 1.835,60 

32 

Garrafa de tinta, referência T664420, 

para abastecimento de bulk,  em frasco em 

frasco com 70ml na cor amarela, produto 

novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

26 unid R$ 70,55 R$ 1.834,30 

 

§ 1º – As despesas necessárias para execução do presente contrato serão cobertas com recursos 

provenientes das seguintes dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento deste Município: 

Unidade: 02.03 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Atividade: 2015 – Manutenção da Controladoria Geral do Município 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 
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Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

Atividade: 2010 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Administração Municipal 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Atividade: 2016 – Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Atividade: 2044 – Desenvolvimento de Atividades do Ensino Fundamental 

        2271 – Manutenção do PDDE 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 01 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde – 25% 

            15 – Transferências – FNDE 

 

Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Atividade: 2265 – Programa PETI  

      2266 – Programa Primeira Infância no SUAS 

      2272 – Outros Programas de Assitência Social – Estado-FEAS  

      2284 – Manutenção do Conselho Tutelar 

      2285 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

      2286 – Implantação e Manutenção do CREAS 

      2295 – Programa Bolsa Família – IGD 

      2299 – Programas de Assistência Social 

      2300 – Programa CRAS/PAIF 

      2318 – Programa IGD SUAS 

      2319 – Programa Benefícios Eventuais 

      2327 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV   

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

           28 – FEAS 

           29 – Transferências do FNAS 

 

Unidade: 02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Atividade: 2012 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Governo 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade: 2132 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

Atividade: 2130 – Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 
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Unidade: 02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

Atividade: 2138 – Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.14 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Atividade: 2158 – Manutenção da Secretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

                        

Unidade: 02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Atividade: 2324 – Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Desenvolvimento 

Econômico 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Atividade: 2034 – Gestão das Ações da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA 

Atividade: 2292 – Manutenção da Segurança Pública 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

§ 2º – O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida pela 

CONTRATADA, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 (trinta) dias 

após o fornecimento dos produtos.  

§ 3º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento bem 

como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento do produto, desde que devidamente 

justificado o atraso. 

§ 4º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, 

bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 5º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se 

deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos 

quando avaliados previamente por órgão da Administração responsável pela realização desta licitação 

e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de 189 (cento e oitenta e nove) dias, tendo seu início 

previsto para o dia 26 de junho de 2019 e seu término previsto para 31 de dezembro de 2019, 

podendo se prorrogado com as bases legais estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 
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CLÁUSULA QUINTA – DOS HORÁRIOS DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1 – Os produtos deverão ser entregues parceladamente de acordo com as necessidades das 

secretarias solicitantes, no Almoxarifado Central deste Prefeitura, situado à Rua da Chácara, 445 

– Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia – CEP nº 47.650-000, sendo que os 

fornecimentos deverão ocorrer em dias úteis, das 07h30 às 13h30, salvo em situações de urgência 

da Administração, mediante prévio agendamento, os fornecimentos poderão ocorrer em dia que 

não for útil e fora do horário de expediente. O prazo de entrega dos produtos não poderá 

exceder a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da solicitação dos mesmos, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Edital de Pregão Presencial nº 021/2019 e na Lei 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 

a) Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira no prazo acordado na Cláusula Quarta deste 

Instrumento, em acordo com a proposta apresentada e as solicitações da contratante. 

b) Responder pelos vícios e defeitos decorrentes do fornecimento dos produtos. 

c) Receber o valor estipulado na Cláusula Segunda. 

d) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 

decorrentes deste contrato. 

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

f) Comunicar à Prefeitura Municipal de Correntina os eventuais casos fortuitos e de força maior, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 

respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena 

de não serem considerados. 

g) Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato. 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento 

ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

i) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros. 

l) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos produtos a serem fornecidos, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

m) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente identificados 

por meio de crachá ou outra forma de identificação. 

n) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

o) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

p) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos 

produtos. 

q) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia   
 

Página 16 de 19 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

s) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar quaisquer produtos fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

t) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

u) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

II – da CONTRATANTE: 

a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula 

Segunda. 

b) Receber os serviços/produtos descritos na Cláusula Primeira. 

c) Passar com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro) o cronograma de fornecimento dos 

produtos. 

d) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 

do Termo de Referência. 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

f) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

g) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

h) Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 

estabelecidas em contrato. 

i) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

j) Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 

l) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento Convocatório 

serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto do 

contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por 

dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 
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c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a 

parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço unitário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a 

fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda e 

Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira Silva, 

brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de Dezembro, 45 – 

Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e portador da CI/RG nº 

09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 

responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 

contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros, por qualquer 

irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada caso, no Art. 65, § 

1º da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato. 

11.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o 

pagamento referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam sendo 

fornecidos de acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS 

12.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas, 

previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do Município. 

12.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os 

tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos 

prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo. 
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II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 

execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 

haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização 

escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante 

interesse público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 

administrativa, na forma estabelecida pelo Artigo 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente do 

presente Contrato. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 

02 (duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

 

Correntina – Bahia, 26 de junho de 2019. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Correntina 

CNPJ 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF/MF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

 

MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME 

CNPJ 07.305.513/0001-50 

CONTRATADA 

Édio Santos de Moura 

CPF nº 003.626.785-61 

Representante 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª _________________________________ 2ª _________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019 

 

 

 

Processo Administrativo nº 074/2019 

Contrato Administrativo nº 0204/2019 

Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de expediente em geral, que serão destinados à 

manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do 

Edital, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do 

Processo Licitatório na Modalidade Pregão tipo Presencial nº 021/2019. 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 

Declaro que serei responsável pela fiscalização do Contrato nº 0204/2019, 

originado do Pregão Presencial nº 021/2019, acompanhado sua execução e adotando os 

procedimentos que se fizerem necessários para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as 

cláusulas do instrumento e disposições que regulam a matéria. 

 

Servidor Responsável: Fábio Pereira Silva 

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretaria de Fazenda e Planejamnto Estratégico 

Cargo/Função: Diretor do Departamento de Comunicação 

Matrícula: 5136 

Fone para contato: (77) 98803-1688 

 

 

 

 

Fábio Pereira Silva 

Fiscal do contrato 
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CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

FAZEM O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CORRENTINA E A EMPRESA MIRANI BARBOSA 

DOS SANTOS-ME, NA FORMA ABAIXO. 

 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, o Fundo de Saúde do Município de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede Administrativa na 

Rua da Barragem, 12 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 11.392.190/0001-56, 

neste ato legalmente representado pela Sra. Maria de Lurdes Neves Sodré, brasileira, maior, solteira, 

servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 233.453.811-68 e portadora da CI/RG nº 2.359.234 

SSP/BA, CEP nº 47.650-000, e, de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa MIRANI 

BARBOSA DOS SANTOS-ME, com sede na Rua 01, s/nº, casa – Bairro do Ouro – Correntina – 

Bahia, CEP nº 47.650-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.305.513/0001-50, neste ato representada pelo 

senhor Édio Santos de Moura, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 

003.626.785-61 e portador da CI/RG nº 11.336.424-54 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Manoel 

Pereira da Silva, s/nº – Rio do Ouro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, doravante denominadas 

CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei 

nº 8.666/1993 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Pregão 

Presencial nº 021/2019, Processo Administrativo nº 074/2019 homologado pelo Prefeito Municipal 

no dia 26  de junho de 2019 e nas cláusulas prevista nesta instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA fonecerá à CONTRATANTE, parceladamente, materiais de expediente 

em geral, que serão destinados à manutenção da secretaria de Saúde deste Município, conforme 

descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cujas descrições detalhadas bem como as 

obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na Modalidade Pregão tipo 

Presencial nº 021/2019 homologado pelo Prefeito Municipal em 26  de junho de 2019. De acordo 

discriminação a baixo: 
LOTE III – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
Apontador de lápis; tipo escolar, em plástico com depósito e uma lâmina,   

caixa com 12 unid 
22  cx  

03 Alfinete n.º 24, para costura, niquelados, em caixa com 50g. 20 cx 

04 
Clip niquelado, fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 

medindo 2/0, em caixa com 500grs. 
12 cx 

05 
Clip niquelado, fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 

medindo 3/0, em caixa com 500grs. 
14 cx 

06 
Clip niquelado, fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 

medindo 4/0, em caixa com 500grs. 
16  cx  

07 
Clip niquelado, fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 

medindo 6/0, em caixa com 500grs. 
12 cx 

08 
Clip niquelado, fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 

medindo 8/0, em caixa com 500g. 
10  cx  

09 
Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 5 correspondente a 2,6cm, 

capacidade para 110 folha. Caicha com 72 unidades.  
4  cx  

10 
Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 7 correspondente a 3,2cm, 

capacidade para 140 folha. Caicha com 72 unidades.  
4  cx  

11 
Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 8 correspondente a 4cm, 

capacidade para 180 folha. Caicha com 72 unidades.  
3  cx  

12 
Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 12 correspondente a 6cm, 

capacidade para 270 folha. Caicha com 72 unidades.  
2  cx  

0205/2019 
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13 
Grampo  trilho, plástico branco, em caixa com 50 unidades para 300 

folhas. 
12 cx 

14 
Grampo para grampeador 26/6, tipo galvanizado resistente a ferrugem, 

em caixa com 5.000 unid. 
60  cx  

17 
Grampo para grampeador semi-industrial 23/10, aço galvanizado, 

pontas cortantes, em caixa com 5.000 unid. 
3  cx  

18 
Grampo para grampeador semi-industrial 23/8, aço galvanizado 

resistente a ferrugem, pontas cortantes, em caixa com 5.000 unid. 
4 cx 

19 
Grampo para grampeador pistola; Aço galvanizado resistente a 

ferrugem, utiliza grampos 106/4 a 106/8, em caixa com 3.500 grampos. 
8  cx  

20 Percevejo, latonado, em caixa com 100 unidades. 20 cx 

26 

Estilete com lâmina larga, lâmina de 18mm, tamanho mínimo 10cm, 

confeccionada em aço carbono, lâmina extensível interna, com trava 

automática, corpo em plástico. 

25 unid 

27 Extrator  de grampos, em metal inox, tipo espátula, medindo 15cm. 30 unid 

28 
Fita métrica de alfaiate/costureira medindo 1,50cm, para uso doméstico 

com marcação especial para alfaiates e metragem dos dois lados. 
6 unid 

29 

Grampeador grande de mesa,  industrial, em aço, capacidade para 

grampear até 200 folhas de 75g/m² de uma vez, dimensões 

301x84x23,6mm, mola resistente com retração automática, utiliza grampos 

23/8 a 23/23. 

4  unid  

30 

Grampeador  de mesa, corpo metálico, capacidade para grampear até 30 

folhas de 75g/m² de uma vez, para grampos 26/6, base medindo 20 x 

4,5cm. 

20  unid  

31 

Grampeador  de mesa, corpo metálico, capacidade para grampear até 25 

folhas de 75g/m² de uma vez, para grampos 26/6, base medindo 20 x 

4,5cm. 

26 unid 

32 

Grampeador, pistola, para uso em fixação de materiais em madeira, 

trabalhos de tapeçaria, estofados, montagem de cenários, decorações, etc., 

utiliza grampos 106/4 a 106/8. 

6  unid  

33 
Perfurador de papel, tamanho grande, em metal, com dois furos, 

capacidade para perfurar 100 folhas por vez, com escala. 
4 unid 

34 
Perfurador de papel, tamanho médio, em metal, com dois furos, 

capacidade para perfurar 50 folhas por vez, com escala. 
12 unid 

35 
Perfurador de papel, tamanho pequeno, em metal, com dois furos, 

capacidade para perfurar 25 folhas por vez, com escala. 
18 unid 

36 Prancheta A4, de poliestireno 1/2 oficio cristal. 10  unid  

37 Prancheta A4, em madeira MDF com Prendedor de metal. 30 unid 

39 
Tesoura multiuso, medindo 21cm de comprimento, com lâminas em aço 

inoxidável e cabo em polipropileno. 
26 unid 

40 

Tesoura para costura em tamanho grande, lâminas em aço inoxidável 

tamanho 8", comprimento mínimo 21,3 cm, tipo ponta reta, cabo em 

polipropileno. 

4 unid 

42 
Tesoura para picotar em tamanho grande, lâmina em aço inox 8", cabo 

em polipropileno, mínimo de 21cm. 
2 unid 

 

LOTE VII – PAPÉIS DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 Papel alumínio medindo 45cm largura x 65m comprimento. 22 rolo 

02 Papel alumínio, tamanho 30cm largura x 7,5m comprimento. 25 rolo 

04 Papel carbono preto, tamanho A4 - 21cm x 29,7cm, em pacote com 100 2 pct 
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folhas. 

15 

Papel sulfite branco, tamanho A4 - 21cm x 29,7cm, gramatura 75g/m² 

resma com 500folhas, impressão frente e verso, para impressão a laser e a 

jato de tinta e fotocópias, em caixa com 10 resmas. 

100  cx  

 

LOTE VIII – CARTUCHOS, TONERS E OUTROS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Cartucho colorido n.º 122 XL,  com 8ml,  para uso em impressora HP 

Deskjet 2000, produto novo, original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

18 unid 

02 

Cartucho colorido n.º 22 XL, com 6ml, para uso em impressoras HP 

deskjet D2460, HP deskjet D2360, HP deskjet D1360, HP deskjet D2300 e 

HP deskjet F4180, produto novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

16 unid 

05 

Cartucho colorido n.º 662 XL, original com 8ml, para uso em impressora 

HP Deskjet INK Advantage 2516, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

20 unid 

07 

Cartucho colorido n.º 93, original  com 5ml, para uso em impressora 

Multifuncional HP Photosmart C3100, produto novo, original (fabricante 

da impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

10 unid 

09 

Cartucho n.º 122 preto XL, com 8ml, para uso em impressora HP 

Deskjet 2000, produto novo, original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

22 unid 

10 

Cartucho n.º 21 preto XL, com 6ml, para uso em impressoras HP Deskjet 

D2460, HP Deskjet D2360, HP Deskjet D1360, HP Deskjet D2300 e HP 

Deskjet F4180, produto novo, original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

20 unid 

17 

Cartucho n.º 662 preto XL, com 6,5ml, para uso em impressora HP 

Deskjet INK Advantage 2516, produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

28 unid 

19 

Cartucho n.º 94 preto, com 11ml, para uso em impressora Multifuncional 

HP Photosmart C3100 All-in-One models, produto novo, original 

(fabricante da impressora), produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

16 unid 

21 

Cartucho toner n.º 26A,  para uso em impressora HP Laser Jet PRO 

M402 DNE.  Produto novo, original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

32 unid 

24 

Cartucho toner n.º 85A, preto, para uso em impressora HP Laser Jet P 

1102 W, rendimento de 1.600 páginas, produto novo, original (fabricante 

da impressora), produto não deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

16 unid 

 
1.2 – O processo, normas, instruções, assim como a proposta da CONTRATADA constante da 

Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 021/2019, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.2 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de  
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R$ 84.733,75 (oitenta e quatro mil setecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), 

sendo R$ 8.704,72 (oito mil setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos) para o Lote III, 

sendo R$ 21.321,03 (vinte e um mil trezentos e vinte e um reais e três centavos) para o Lote VII, 

sendo R$ 54.708,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e oito reais) para o Lote VIII, conforme 

Planilha de preços unitários e totais abaixo: 
LOTE III – MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 
Apontador de lápis; tipo escolar, em plástico 

com depósito e uma lâmina,   caixa com 12 unid 
22  cx  R$ 13,50 R$ 297,00 

03 
Alfinete n.º 24, para costura, niquelados, em 

caixa com 50g. 
20 cx R$ 6,45 R$ 129,00 

04 

Clip niquelado, fabricado em arame de aço 

com tratamento antiferrugem medindo 2/0, em 

caixa com 500grs. 

12 cx R$ 14,25 R$ 171,00 

05 

Clip niquelado, fabricado em arame de aço 

com tratamento antiferrugem medindo 3/0, em 

caixa com 500grs. 

14 cx R$ 14,30 R$ 200,20 

06 

Clip niquelado, fabricado em arame de aço 

com tratamento antiferrugem medindo 4/0, em 

caixa com 500grs. 

16  cx  R$ 14,30 R$ 228,80 

07 

Clip niquelado, fabricado em arame de aço 

com tratamento antiferrugem medindo 6/0, em 

caixa com 500grs. 

12 cx R$ 14,30 R$ 171,60 

08 

Clip niquelado, fabricado em arame de aço 

com tratamento antiferrugem medindo 8/0, em 

caixa com 500g. 

10  cx  R$ 14,60 R$ 146,00 

09 

Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 

5 correspondente a 2,6cm, capacidade para 110 

folha. Caicha com 72 unidades.  

4  cx  R$ 4,82 R$ 19,28 

10 

Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 

7 correspondente a 3,2cm, capacidade para 140 

folha. Caicha com 72 unidades.  

4  cx  R$ 6,43 R$ 25,72 

11 

Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 

8 correspondente a 4cm, capacidade para 180 

folha. Caicha com 72 unidades.  

3  cx  R$ 8,37 R$ 25,11 

12 

Colchete latonado; Tipo bailarina tamanho Nº 

12 correspondente a 6cm, capacidade para 270 

folha. Caicha com 72 unidades.  

2  cx  R$ 13,15 R$ 26,30 

13 
Grampo  trilho, plástico branco, em caixa com 

50 unidades para 300 folhas. 
12 cx R$ 21,62 R$ 259,44 

14 

Grampo para grampeador 26/6, tipo 

galvanizado resistente a ferrugem, em caixa 

com 5.000 unid. 

60  cx  R$ 5,00 R$ 300,00 

17 
Grampo para grampeador semi-industrial 
23/10, aço galvanizado, pontas cortantes, em 

caixa com 5.000 unid. 

3  cx  R$ 22,00 R$ 66,00 

18 
Grampo para grampeador semi-industrial 
23/8, aço galvanizado resistente a ferrugem, 

pontas cortantes, em caixa com 5.000 unid. 

4 cx R$ 19,47 R$ 77,88 

19 

Grampo para grampeador pistola; Aço 

galvanizado resistente a ferrugem, utiliza 

grampos 106/4 a 106/8, em caixa com 3.500 

grampos. 

8  cx  R$ 18,77 R$ 150,16 

20 Percevejo, latonado, em caixa com 100 20 cx R$ 3,90 R$ 78,00 
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unidades. 

26 

Estilete com lâmina larga, lâmina de 18mm, 

tamanho mínimo 10cm, confeccionada em aço 

carbono, lâmina extensível interna, com trava 

automática, corpo em plástico. 

25 unid R$ 3,25 R$ 81,25 

27 
Extrator  de grampos, em metal inox, tipo 

espátula, medindo 15cm. 
30 unid R$ 3,25 R$ 97,50 

28 

Fita métrica de alfaiate/costureira medindo 

1,50cm, para uso doméstico com marcação 

especial para alfaiates e metragem dos dois 

lados. 

6 unid R$ 5,20 R$ 31,20 

29 

Grampeador grande de mesa,  industrial, em 

aço, capacidade para grampear até 200 folhas de 

75g/m² de uma vez, dimensões 

301x84x23,6mm, mola resistente com retração 

automática, utiliza grampos 23/8 a 23/23. 

4  unid  R$ 115,00 R$ 460,00 

30 

Grampeador  de mesa, corpo metálico, 

capacidade para grampear até 30 folhas de 

75g/m² de uma vez, para grampos 26/6, base 

medindo 20 x 4,5cm. 

20  unid  R$ 36,67 R$ 733,40 

31 

Grampeador  de mesa, corpo metálico, 

capacidade para grampear até 25 folhas de 

75g/m² de uma vez, para grampos 26/6, base 

medindo 20 x 4,5cm. 

26 unid R$ 29,00 R$ 754,00 

32 

Grampeador, pistola, para uso em fixação de 

materiais em madeira, trabalhos de tapeçaria, 

estofados, montagem de cenários, decorações, 

etc., utiliza grampos 106/4 a 106/8. 

6  unid  R$ 95,00 R$ 570,00 

33 

Perfurador de papel, tamanho grande, em 

metal, com dois furos, capacidade para perfurar 

100 folhas por vez, com escala. 

4 unid R$ 185,00 R$ 740,00 

34 

Perfurador de papel, tamanho médio, em 

metal, com dois furos, capacidade para perfurar 

50 folhas por vez, com escala. 

12 unid R$ 99,90 
R$ 

1.198,80 

35 

Perfurador de papel, tamanho pequeno, em 

metal, com dois furos, capacidade para perfurar 

25 folhas por vez, com escala. 

18 unid R$ 42,67 R$ 768,06 

36 
Prancheta A4, de poliestireno 1/2 oficio 

cristal. 
10  unid  R$ 18,10 R$ 181,00 

37 
Prancheta A4, em madeira MDF com 

Prendedor de metal. 
30 unid R$ 6,67 R$ 200,10 

39 

Tesoura multiuso, medindo 21cm de 

comprimento, com lâminas em aço inoxidável e 

cabo em polipropileno. 

26 unid R$ 10,32 R$ 268,32 

40 

Tesoura para costura em tamanho grande, 

lâminas em aço inoxidável tamanho 8", 

comprimento mínimo 21,3 cm, tipo ponta reta, 

cabo em polipropileno. 

4 unid R$ 24,90 R$ 99,60 

42 

Tesoura para picotar em tamanho grande, 

lâmina em aço inox 8", cabo em polipropileno, 

mínimo de 21cm. 

2 unid R$ 75,00 R$ 150,00 
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LOTE VII – PAPÉIS DIVERSOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 
Papel alumínio medindo 45cm largura x 65m 
comprimento. 

22 rolo R$ 29,67 R$ 652,74 

02 
Papel alumínio, tamanho 30cm largura x 

7,5m comprimento. 
25 rolo R$ 5,03 R$ 125,75 

04 
Papel carbono preto, tamanho A4 - 21cm x 

29,7cm, em pacote com 100 folhas. 
2 pct R$ 21,27 R$ 42,54 

15 

Papel sulfite branco, tamanho A4 - 21cm x 

29,7cm, gramatura 75g/m² resma com 

500folhas, impressão frente e verso, para 

impressão a laser e a jato de tinta e fotocópias, 

em caixa com 10 resmas. 

100  cx  R$ 205,00 
R$ 

20.500,00 

 

LOTE VIII – CARTUCHOS, TONERS E OUTROS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Cartucho colorido n.º 122 XL,  com 8ml,  

para uso em impressora HP Deskjet 2000, 

produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

18 unid R$ 169,00 R$ 3.042,00 

02 

Cartucho colorido n.º 22 XL, com 6ml, 

para uso em impressoras HP deskjet D2460, 

HP deskjet D2360, HP deskjet D1360, HP 

deskjet D2300 e HP deskjet F4180, produto 

novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

16 unid R$ 180,00 R$ 2.880,00 

05 

Cartucho colorido n.º 662 XL, original 

com 8ml, para uso em impressora HP 

Deskjet INK Advantage 2516, produto novo, 

original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

20 unid R$ 150,00 R$ 3.000,00 

07 

Cartucho colorido n.º 93, original  com 

5ml, para uso em impressora Multifuncional 

HP Photosmart C3100, produto novo, 

original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

10 unid R$ 170,00 R$ 1.700,00 

09 

Cartucho n.º 122 preto XL, com 8ml, para 

uso em impressora HP Deskjet 2000, 

produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

22 unid R$ 175,00 R$ 3.850,00 

10 

Cartucho n.º 21 preto XL, com 6ml, para 

uso em impressoras HP Deskjet D2460, HP 

Deskjet D2360, HP Deskjet D1360, HP 

Deskjet D2300 e HP Deskjet F4180, produto 

novo, original (fabricante da impressora), 

produto não deve ser recarregado, 

remanufaturado ou reciclado.  

20 unid R$ 168,00 R$ 3.360,00 

17 

Cartucho n.º 662 preto XL, com 6,5ml, 

para uso em impressora HP Deskjet INK 

Advantage 2516, produto novo, original 

28 unid R$ 129,00 R$ 3.612,00 
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(fabricante da impressora), produto não deve 

ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

19 

Cartucho n.º 94 preto, com 11ml, para uso 

em impressora Multifuncional HP 

Photosmart C3100 All-in-One models, 

produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

16 unid R$ 190,00 R$ 3.040,00 

21 

Cartucho toner n.º 26A,  para uso em 

impressora HP Laser Jet PRO M402 DNE.  

Produto novo, original (fabricante da 

impressora), produto não deve ser 

recarregado, remanufaturado ou reciclado.  

32 unid R$ 690,00 R$ 22.080,00 

24 

Cartucho toner n.º 85A, preto, para uso em 

impressora HP Laser Jet P 1102 W, 

rendimento de 1.600 páginas, produto novo, 

original (fabricante da impressora), produto 

não deve ser recarregado, remanufaturado ou 

reciclado.  

16 unid R$ 509,00 R$ 8.144,00 

 
§ 1º – As despesas necessárias para execução do presente contrato serão cobertas com recursos 

provenientes das seguintes dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento deste Município: 

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 2066 – Gestão de Ações do PMAQ 

       2067 – Manutenção do SAMU  

                  2070 – Manutenção de Postos e Hospitais da Rede Municipal 

                  2079 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Secretaria de Saúde 

       2296 – Manutenção do CAPS 

      2302 – BLMAC – Bloco de Média e Alta Comp. Ambul. e Hospitalar 

      2312 – Outros Programas de Saúde 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde – 15% 

           14 – SUS 

 

§ 2º – O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida pela 

CONTRATADA, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 (trinta) dias 

após o fornecimento dos produtos.  

§ 3º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento bem 

como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento do produto, desde que devidamente 

justificado o atraso. 

§ 4º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, 

bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 5º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se 

deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos 
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quando avaliados previamente por órgão da Administração responsável pela realização desta licitação 

e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de 189 (cento e oitenta e nove) dias, tendo seu início 

previsto para o dia 26 de junho de 2019 e seu término previsto para 31 de dezembro de 2019, 

podendo se prorrogado com as bases legais estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS HORÁRIOS DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1 – Os produtos deverão ser entregues parceladamente de acordo com as necessidades das 

secretarias solicitantes, no Almoxarifado Central deste Prefeitura, situado à Rua da Chácara, 445 

– Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia – CEP nº 47.650-000, sendo que os 

fornecimentos deverão ocorrer em dias úteis, das 07h30 às 13h30, salvo em situações de urgência 

da Administração, mediante prévio agendamento, os fornecimentos poderão ocorrer em dia que 

não for útil e fora do horário de expediente. O prazo de entrega dos produtos não poderá 

exceder a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da solicitação dos mesmos, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Edital de Pregão Presencial nº 021/2019 e na Lei 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 

a) Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira no prazo acordado na Cláusula Quarta deste 

Instrumento, em acordo com a proposta apresentada e as solicitações da contratante. 

b) Responder pelos vícios e defeitos decorrentes do fornecimento dos produtos. 

c) Receber o valor estipulado na Cláusula Segunda. 

d) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 

decorrentes deste contrato. 

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

f) Comunicar à Prefeitura Municipal de Correntina os eventuais casos fortuitos e de força maior, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 

respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena 

de não serem considerados. 

g) Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato. 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento 

ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

i) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros. 

l) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos produtos a serem fornecidos, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

m) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente identificados 

por meio de crachá ou outra forma de identificação. 

n) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 
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o) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

p) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos 

produtos. 

q) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

s) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar quaisquer produtos fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

t) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

u) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

II – da CONTRATANTE: 

a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula 

Segunda. 

b) Receber os serviços/produtos descritos na Cláusula Primeira. 

c) Passar com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro) o cronograma de fornecimento dos 

produtos. 

d) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 

do Termo de Referência. 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

f) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

g) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

h) Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 

estabelecidas em contrato. 

i) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

j) Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 

l) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento Convocatório 

serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto do 

contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por 

dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a 

parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço unitário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a 

fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda e 

Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira Silva, 

brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de Dezembro, 45 – 

Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e portador da CI/RG nº 

09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 

responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 

contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros, por qualquer 

irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada caso, no Art. 65, § 

1º da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato. 

11.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o 

pagamento referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam sendo 

fornecidos de acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS 

12.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas, 

previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do Município. 
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12.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os 

tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos 

prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo. 

II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 

execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 

haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização 

escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante 

interesse público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 

administrativa, na forma estabelecida pelo Artigo 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente do 

presente Contrato. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 

02 (duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

Correntina – Bahia, 26 de junho de 2019. 

 

 

 

Fundo de Saúde do Município de Correntina-BA 

CNPJ 11.392.190/0001-56 

CONTRATANTE 

Maria de Lurdes Neves Sodré 

CPF nº 233.453.811-68 

Secretária de Saúde 

 

 

 

MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME 

CNPJ 07.305.513/0001-50 

CONTRATADA 

Édio Santos de Moura 

CPF nº 003.626.785-61 

Representante 

TESTEMUNHAS: 

1ª _________________________________ 2ª _________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019 

 

 

 

Processo Administrativo nº 074/2019 

Contrato Administrativo nº 0205/2019 

Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de expediente em geral, que serão destinados à 

manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do 

Edital, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do 

Processo Licitatório na Modalidade Pregão tipo Presencial nº 021/2019. 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 

Declaro que serei responsável pela fiscalização do Contrato nº 0205/2019, 

originado do Pregão Presencial nº 021/2019, acompanhado sua execução e adotando os 

procedimentos que se fizerem necessários para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as 

cláusulas do instrumento e disposições que regulam a matéria. 

 

Servidor Responsável: Fábio Pereira Silva 

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretaria de Fazenda e Planejamnto Estratégico 

Cargo/Função: Diretor do Departamento de Comunicação 

Matrícula: 5136 

Fone para contato: (77) 98803-1688 

 

 

 

 

Fábio Pereira Silva 

Fiscal do contrato 

 

  


