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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.117/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2019. 
 
O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Praça 
Municipal, nº. 27, Centro, na cidade de Riachão das Neves (BA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 
14.100.747/0001-26, torna público aos interessados e à população em geral, que, através do seu Pregoeiro municipal Decreto n°. 
011/2019, realizará licitação pública modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, no dia 03 de janeiro de 2020, às 11:00 
horas, horário local, na Sala do Setor de Licitações e Contratos, na Secretaria de Administração, no prédio desta Prefeitura Municipal, 
no endereço acima, tendo como objeto a Contratação de empresa para serviços especializados de diagramação, formatação e 
confecção/execução de serviços gráficos diversos, atendendo as necessidades das Secretarias deste Município, tudo em 
conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto 
Municipal nº 43/2005, e, subsidiariamente, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014, cujas condições estão previstas no presente Edital, 
disponível gratuitamente aos interessados em sua Sede, no endereço mencionado anteriormente, de 2a a 6a-feira, das 07:30 às 13:30 
horas, a partir da divulgação deste, onde poderão ser obtidas melhores informações, pessoalmente, através do telefone (77) 3624-
2136, Ramal 2233, ou através de correio eletrônico “rnlicita@hotmail.com”, cujas condições são as seguintes: 
 
01 – TERMO DE REFERÊNCIA – Constitui-se o objeto do presente Processo a Contratação de empresa para serviços especializados 
de diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, atendendo as necessidades das Secretarias deste 
Município, conforme descrito abaixo, tudo em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 
3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 43/2005, e, subsidiariamente, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014. 
2 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, e que satisfaçam 
às condições e exigências contidas neste Edital. 
 
2.2 Não poderão participar desta licitação: 
 
2.2.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição, sendo vedada também a participação de firma cujo 
dirigente majoritário seja acionista de outra empresa do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação; 
 
2.2.2 Empresas concordatárias ou que hajam tido sua falência declarada, que se encontrem sob concurso de credores ou em 
dissolução ou em liquidação; 
 
2.2.3 Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar ou 
contratar com o Município de Riachão das Neves. 
 
2.3 A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
2.4 Somente PESSOAS JURÍDICAS serão admitidas a participar desta licitação, observadas as seguintes exigências: 
 
2.4.1 As empresas deverão comprovar HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL , QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
E ECONÔMICA-FINANCEIRA em obediência ao que estabelecem os artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/93. 
 
3 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL) 
 
3.1 Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capitulo II da Lei 8.666/93, com as alterações decorrentes da Lei 8.883/94 e 
suas alterações posteriores, tudo combinado com o Art. 37, XXI da Constituição Federal, a Lei 10.520/02 e o Decreto Municipal nº 
43/05. 

4 CREDENCIAMENTO 

4.1 O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, pessoalmente ou por um representante que, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 
representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 
documento equivalente. 

4.2 O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação de documento de identidade, se proprietário, ou, se representante, 
procuração por instrumento público ou particular atribuindo poderes expressos para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente 
da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.3 Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a declaração, separadamente, conforme 
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modelo do Anexo V, de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital e os 
envelopes das “Propostas de Preços” e dos “Documentos de Habilitação”, não sendo mais aceitas novas propostas. 

4.4 A documentação de credenciamento e a declaração mencionada no subitem anterior deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de “DOCUMENTAÇÃO” e de “PROPOSTA”. 

4.5 O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo II. 

4.6 Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência de proposta. 

5 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE “B” 

5.1 As Propostas de Preços e os documentos que as instruírem deverão ser entregues em original, datilografados ou digitados 
apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e assinados pelo respectivo representante legal ou 
mandatário especificadamente credenciado. 

5.2 No caso de serem assinadas por mandatário, será necessária a juntada da procuração outorgada, com firma reconhecida e 
com especificação dessa finalidade. 

5.3 As propostas deverão ser entregues em envelope opaco, lacrado e rubricado pelo representante legal da empresa ou por 
seu mandatário, identificado como “Proposta de Preços” e endereçado à Comissão de Licitação, com indicação do nome 
ou razão social da empresa proponente, modalidade e número da Licitação (Pregão Presencial). 

5.4 As Propostas de Preços deverão ser apresentadas e acompanhadas da Declaração de Conhecimento e Aceitação das 
Condições do Edital, obedecendo ao modelo do Anexo V. 

5.5 Os valores das propostas terão como data base aquela em que se deu a lavratura do instrumento contratual, com validade 
mínima de 60 (sessenta) dias, ou o prazo indicado no contrato celebrado. 

5.6 Para a correta elaboração da Proposta de Preços, deverá a empresa atender e aceitar integralmente todas as exigências 
de documentação deste Edital e seus anexos. 

6 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “A” 

6.1 A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 

6.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

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

6.2 A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

6.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

6.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

6.2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (INSS e FGTS), com a 
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação – CRS e da Certidão Negativa de Débitos – CND, 
respectivamente; 

6.2.5  Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND; 
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6.2.6. Alvará de localização e funcionamento, ou documento equivalente – emitido pelo poder executivo municipal da sede da 
licitante, válido na data de abertura do certame; 
 
6.2.7. Certidão simplificada da JUCEB no presente exercício. 

6.3 A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

6.3.1 Declaração, conforme o modelo a seguir, de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o 
Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal. 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
A empresa .................................., CNPJ nº ......................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, não se acha 
declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Municipal. 

 
Local e data. 

 
____________________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

6.3.2 Declaração, conforme modelo a seguir, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também não admite qualquer trabalho à menores de 16 anos, segundo 
determina o inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9.854/99), salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos, na forma da Lei. 

DECLARAÇÃO 
 
A empresa ................................., CNPJ nº ........................., declara, sob as penas da lei, que não possui trabalhadores menores de 18 
anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também não admite qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo 
determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999), salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. 

Local e data. 
____________________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

6.3.3 Comprovação de que a empresa licitante esteja apta a emitir NOTA FISCAL ELETRÔNICA, acompanhados da Nota 
Fiscal/Fatura na versão DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), acompanhada da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente 
atestada pela Secretaria responsável, consoante determinação do Decreto Estadual nº 9.265, de 14/12/04 e Resolução nº 956/05 do 
TCM. 

6.3.4    Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, mediante atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

6.4   A QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
6.4.1.  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados na forma da lei. Deverá também possuir os seguintes índices mínimos aferidos nas condições 
acima: 

6.4.1.1.  ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE > 1,5, mensurado pela seguinte fórmula: 
ILC = AC / PC, onde ILC = índice de liquidez corrente; AC = ativo circulante; PC = passivo circulante. 
7.4.1.2.    ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL < 0,6 , mensurado pela seguinte fórmula: 

IEG = (PC + ELG) / AT, onde PC = passivo circulante; ELG = exigível a longo prazo; AT = ativo total. 
 

6.4.2.  Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida na domicilio da pessoa física; 

 
6.4.3.  Certidão negativa dos Cartórios de Protesto e Títulos da sede da pessoa jurídica expedida a menos de trinta dias da data 

da abertura das propostas; 
 

6.5   Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317 de 05 de dezembro de 1996 – Lei das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:Não será exigido para Micro-Empresa e Empresa de Pequeno Porte o 
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Balanço Patrimonial, conforme rege o Art. 179 da Constituição Federal, desde que fique comprovado o seu 
enquadramento; 

 

6.6.  Os documentos necessários poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por componente da Comissão Permanente da Licitação ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

7 ORDEM DOS TRABALHOS  

7.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, ao Pregoeiro 
declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 
recebimento dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, somente dos participantes 
devidamente credenciados. 

8 ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1 Deverá ocorrer no dia, hora e local previamente designados no PREÂMBULO do presente Edital. 

8.2 O Pregoeiro fará, primeiramente, a abertura do envelope “B” (Proposta de Preços), conferindo as propostas nele contidas, 
bem como a autenticidade das empresas, exibindo-os a todos os presentes. 

8.3 O Pregoeiro julgará as propostas e declarará o vencedor, restituindo, fechados, aos respectivos prepostos, os envelopes 
“A” (Documentação), daqueles considerados desclassificados. 

8.4 Uma vez proclamada a classificação, não poderão os licitantes retirar as propostas apresentadas, ficando esclarecido que 
a desistência posterior acarretará nas sanções previstas no Capitulo IV, da Lei 8.666/93, com as alterações da Lei 
8.883/94. 

8.5 O Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes para que registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem 
cabíveis, podendo os mesmos serem apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam 
análise mais apurada. 

8.6 Não havendo registro de protestos ou impugnações, e, se os houver, forem decididos de imediato, a Comissão prosseguirá 
no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes “A” (Documentação), dos licitantes classificados, desde que 
haja declaração expressa, de todos os participantes, de renúncia a recurso. 

8.7 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de licitantes retardatários.  

8.8 O prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da proposta, ficando os 
licitantes, após essa data, liberados dos compromissos assumidos. 

9 LANCES VERBAIS 

9.1 A fase de lances será observada o que dispõem os incisos VIII e IX, art. 4° da Lei 10.520/02, referente às condições de 
participação dos lances verbais. Na elaboração do contrato será observada a porcentagem de desconto a ser aplicado sobre o 
valor global de cada lote indicado na proposta do licitante vencedor, donde será atribuído o novo preço para cada um dos 
itens constantes do lote. 

9.2 Para contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da 
sessão, nova planilha de preços com os valores readequados ao que foi ofertado na etapa dos lances verbais. 

10 DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

10.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil. 

10.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, ao Pregoeiro terá o prazo de 03 (três) dias úteis, para decidir o recurso, para 
a realização do certame. 
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10.4 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja 
síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

10.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão da Pregoeira importará na preclusão do 
direito de recurso e conseqüentemente na adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 

11 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1 Será de MENOR PREÇO POR LOTE. 

11.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles 
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 
contrato. 

11.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de igualdade 
para a etapa competitiva de lances verbais. 

11.4 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço compatível com 
o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando a obtenção de preço 
melhor.  

11.5 Encerrada a fase dos lances verbais, serão analisados os envelopes contendo os documentos exigidos para habilitação, 
podendo a Comissão responsável abrir prazo de até uma hora para apresentação de documentos pelas empresas 
participantes, que não estejam no envelope. 

12 CONTRATAÇÃO 

12.1 O adjudicatário da presente licitação será convocado para assinatura do contrato, na forma da Lei, após a homologação, se 

não houver interposição de recurso. Havendo interposição de recurso, o adjudicatário deverá aguardar o esgotamento de 

todos os prazos, até que a decisão final seja publicada em jornal de grande circulação no município ou estado. 

12.2 Para a assinatura do contrato o adjudicatário deverá se fazer representar por: 

12.2.1 Sócio que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social e suas alterações, além de comunicação 
expressa da empresa onde mencione qual o sócio que assinará o contrato; 

12.2.2 Procurador com poderes específicos. 

12.3 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão 
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 

12.4 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da comunicação para tal, através de fax ou correio eletrônico. 

12.5  O contrato a ser firmado obedecerá a Minuta constante do Anexo IV deste Edital. 

12.6 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do Contrato, com a devida atualização. 
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13 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elem. de Despesa Fonte de Recurso 

02.04.000 – Secretaria de 

Administração e Finanças  

2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA 

SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO 

E FINANÇAS  

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

02.05.000 – Secretaria de 

Educação  

2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

02.05.000 – Secretaria de 

Educação  

2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - 25% 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

01 – Rec. De Imp. e Transf. De 
Impostos – Educação 25% 

02.05.000 – Secretaria de 

Educação  

2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 

PDDE / FNDE 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

15 - FNDE 

02.05.000 – Secretaria de 

Educação  

2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 

(40%) 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

19 – FUNDEB 40% 

02.06.000 – Secretaria de 

Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo 

2023 – GESTÃO DAS AÇÕES DE 

CULTURA, ESPORTE, LAZER E 

TURISMO 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

02.09.000 – Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços 

Públicos  

2038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS PÚBLICOS  

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

0210000 - SECRETARIA DE 

DESENV. ECON. E MEIO 

AMBIENTE 

2.048 - GESTÃO DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
E MEIO AMBIENTE 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

0207001 - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS 

SERVIÇOS DE SAUDE - 

VINCULADOS 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

14 - SUS 

02.07.001 – Fundo Municipal de 

Saúde  

2028 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE – 15%  

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

02 – Saúde 15%  

02.08.100 – Fundo Municipal de 

Assistência Social  

2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADOS  

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

29 – Transferência de Recursos do 

FNAS  

2081 - FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

 

14 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 O pagamento devido ao contratado será efetuado através de cheque nominal à empresa, em até 10 (dez) dias úteis, a 
partir do inicio do mês subsequente ao do fornecimento do objeto, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura (referente ao 
consumo mensal) devidamente atestada pelo setor competente. 
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14.2 A liberação de cada Nota Fiscal/Fatura só será feita após a apresentação de todas as autorizações de fornecimento 
encaminhadas ao fornecedor pelo servidor indicado. Para liberação do pagamento a fatura deverá conter o visto da 
Controladoria, além do atesto da Secretaria responsável. As faturas devem vir separadas por Secretaria. 

14.3 Se por qualquer motivo as Notas Fiscais/Faturas forem rejeitadas, estas serão devolvidas ao licitante vencedor para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 
15.1, a partir da data de sua reapresentação ao setor competente. 

14.3.1 A devolução da fatura não aprovada pela Controladoria em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
contratada suspenda a entrega do objeto licitado. 

15 DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO E DE FORNECIMENTO 

15.1 O fornecimento do objeto licitado será iniciado em até 15 (quinze) dias após o pedido/requisição emitido do Setor de 
Compras da Prefeitura Municipal de Riachão das Neves, devendo ocorrer em até 12 (doze) meses após a data de 
assinatura do contrato. 

16 REAJUSTAMENTO 

16.1 Em decorrência da vigência de novas bases da política monetária do País, a partir de 1º de julho de 1994, com a 
implantação da atual moeda, o Real (R$), a ocorrência de qualquer reajustamento de preço estará condicionada à 
eventualidade de virem a ser editados, e passarem a viger, dispositivos legais específicos. 

17 REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

17.1 A Contratante procederá ao acompanhamento e à fiscalização do cumprimento do contrato, como pactuado, na forma da 
Lei 8.666/93. 

18 SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

18.1 A inexecução parcial ou total do contrato sujeitará a contratada à suspensão ou à declaração de sua inidoneidade para 
licitar ou contratar com o Município de Riachão das Neves. 

18.2 A multa por descumprimento do contrato corresponderá a 20% (vinte por cento) do valor do mesmo. 

18.3 A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

18.3.1 Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido; 

18.3.2 Multa, na forma prevista nesta cláusula; 

18.3.3 Suspensão do direito de licitar num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; 

18.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave. 

19 RESCISÃO 

19.1 O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

19.1.1 Por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93 
e suas alterações; 

19.1.2 Amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; 

19.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

19.2 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura à CONTRATANTE 
o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 
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19.3 A rescisão do contrato, com base no subitem anterior, sujeita à CONTRATADA multa rescisória de 10% (dez por cento) 
sobre o seu saldo, na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações 
anteriores. 

19.4 Na aplicação destas penalidades e das demais previstas neste instrumento, salvo as mencionadas no item 19, serão 
admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa. 

20 REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO 

20.1 A presente licitação (Pregão Presencial) poderá ser revogada ou anulada nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93, com as 
alterações inclusas na Lei 8.883/94. 

21 DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação (Pregão Presencial), a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo Licitatório. 

21.2 O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da Licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e 
a convocação dos participantes para a continuidade dos trabalhos. 

21.3 No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu exemplar está completo e 
acompanhado dos seguintes anexos: 

21.3.1 ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS – ANEXO I; 

21.3.2 MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO – ANEXO II; 

21.3.3 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO III; 

21.3.4 MINUTA DO CONTRATO – ANEXO IV; 

21.3.5 MODELO PARA DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO – 
ANEXO V. 

21.4 A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar o 
Edital, hipótese em que deverá proceder à nova divulgação, com renovação de todos os prazos exigidos em Lei.  

21.5 Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade das empresas a serem 
contratadas. 

21.6 A apresentação das propostas implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem 
como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital, sendo responsável pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação (Pregão Presencial). 

21.7 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pela 
Comissão de Licitação, nos dias de expediente, em horário comercial, na sede da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças, situada na Rua do Cruzeiro, s/n, ou pelos telefones: (77)3624-2136/2233. 

22 DO FORO 

22.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Riachão das Neves, estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Riachão das Neves, 18 de dezembro de 2019.. 

 
Felipe Smith Santos Crisóstomo 

Pregoeiro  
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS   

LOTE 01 – SECRETARIA DE SAÚDE 

Item Descrição Unid Quant. Valor Unit. Valor Total 

 
1 

Caderneta espelho da menina, frente/verso, em papel 
AP.60/CARTOLINA cor bege, tamanho 20,5x48cm. 

 
Unid. 

 
3.500 

  

2 
 

Caderneta espelho do menino, frente/verso, em papel AP 60/ 
cartolina, cor verde, tamanho 20,5x48cm. 

 
Unid. 

3.500   

3 
Folder de combate a dengue, frente/verso, com slogan da 
prefeitura, em papel supremo, tamanho 20,5x30cm. 

Unid 20.000   

4 
Folder por que não criar porco na cidade, frente/verso, em papel 
tipo supremo,tamanho A4, imp. 4/4 

Unid 1.400   

5 
Folder para campanha de vacinação anti-rábica, frente /verso, com 
slogan da Prefeitura, em papel tipo supremo, tamanho21x44.4cm. 

Unid 4.600   

6 
Folder LIXO BEM CUIDADO, frente/verso, imp. 4/4, em papel tipo 
AP40, tamanho 21x60cm. 

Unid 10.000   

7 
Panfleto de combate a dengue frente /verso, em papel tipo 
supremo, tamanho25x30 cm com logo do governo 

Unid 11.200   

8 Panfleto de combate a dengue frente/verso em papel tipo AP 18, 
tamanho 20x30 cm, com ligo do governo. 

  Unid 15.000   

9 
Envelope timbrado, c/ brasão da prefeitura, tam 11x23 cm papel ap 
150 gr c/ faca especial, imp. 4/0 

Unid 18.000   

10 
Envelope timbrado, c/ brasão da prefeitura, tam 26x36 cm papel ap 
150 gr c/ faca especial 

Unid 10.000   

11 
Envelope timbrado, c/ logo marca do governo, imp.4/0, tam. 18x24 
cm 

Unid 15.000   

12 
Cartão odontológico papel tipo AP 60/cartolina, cor branca, 
tamanho 11x14,5cm 

Unid 1.000   

13 Carimbos de Madeira C/ borda siliconada, Tamanho 4X6,5 Unid 38   

14 Carimbos Automáticos Tamanho 4X6,5 Unid 180   

15 Ficha de Questionário 1ª consulta papel ap 24 gr tam. A -4, 50x1 Bl 28   

16 
Ficha domiciliar de saneamento, em papel tipo AP 24, Tam. Oficio 
02 

Unid 8.500   

17 
Ficha –sistema de informação de atenção básica, frente/verso, em 
papel tipo cartolina, tamanho A4 

Unid 9.100   

18 
Ficha de captura e exame de flebótomos, frente/verso, em papel 
tipo AP 18 tamanho A4, bloco com 100 folhas 

Bl 168   

19 
Ficha de visita domiciliar, em papel tipo cartolina, tamanho 
21x29,7cm com logomarca da prefeitura. 

Unid 6.000   

20 
Panfleto de combate a hanseníase, frente/verso, com slogan de 
prefeitura, em papel tipo supremo, tamanho 20,5x30cm 

Unid 5.600   

21 
Cartão de vacinação animal, frente/verso em papel tipo cartolina cor 
branca, tamanho 10x7cm.com logo do governo 

Unid 11.500   

22 
Ficha de investigação de atendimento anti-rabico, humano 
frente/verso, em papel tipo AP18, tamanhao A4, com logo do 
governo.bloco com 100 folhas 

Bl 14   

23 
Ficha de avaliação fisioterapeutica frente/verso, em papel tipo 
AP18, tamanho A4 bloco com 100 folhas, com logo do governo 

Bl 14   

24 
Boletim de resumo semanal do serviço anti-vetorial, frente em papel 
tipo AP 18, tamanho A4 bloco com 100 folhas, com logo do governo 

Bl 14   

25 
Ficha de investigação por animais peçonhentos frente/verso em 
papel tipo AP18, tamanho A4 bloco com 100 folhas,com logomarca 
do governo 

Bl 14   

26 
Atestado medico em papel tipo AP 24, monocromático tamanho 
16x22cm, com logo do governo, formato 18.50 x1 impresso I cor, 
bloco com 100 folhas 

Bl 300   

27 
Cartão identificação do paciente para PSF, em papel tipo cartolina, 
cor amarela claro, tamanho 5.8x9.8cm 

Bl 13.000   

28 
Cartão para identificação para PSF, em papel tipo cartolina, cor 
azul, tamanho 58x9.8cm 

Unid 13.000   

29 
Cartão de identificação PSF, em papel tipo cartolina, cor verde, 
tamanho 5.8 x9.8cm 

Unid 3.000   

30 
Cartão de identificação do paciente, PSF. Em papel tipo cartolina, 
cor rosa, tamanho 5.8x9.8 cm 

Unid 13.000   
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31 
Ficha de requisição de material, em papel tipo AP 18, tamanho 
15.3x20.4cm, blco com 100 folhas 

Bl 540   

32 
Ficha de evolução, em papel tipo AP 24, tamanho 21x30 cm, bloco 
com 100 folhas. 

Unid 7.000   

33 
Ficha do Programa Nacional de Controle Nacional da Dengue-
PNCD, resumo diário do serviço antivetorial, papel tipo AP24 
tamanho oficio 2 

Unid 9.000   

34 
Receituário medico cor branca, imp. Em policromia, em papel tipo 
AP24 tamanho 14.8x21cm bloco com 100 folhas 

Unid 3.900   

35 
Caderneta de Saúde da Criança (menino) tam. 15x19 cm, fechado 
36 pags, f/ v, miolo ap 150 gr colorido, capa papel supremo 250 gr 

Unid 1.000   

36 
Caderneta de Saúde da Criança (menina) tam. 15x19 cm, fechado 
36 pags, f/ v, miolo ap 150 gr colorido, capa papel supremo 250 gr 

Unid 1.000   

37 
Ficha de acompanhamento de tuberculose, frente/verso, em papel 
tipo AP18, tamanho oficio 2 

Unid 900   

38 
Ficha de registro diário dos atendimento das gestantes, no 
SISPRENATAL, em papel tipo AP18, tamanho oficio 2 

Unid 4.600   

39 

Termo de responsabilidade, serviço de fiscalização, em 2 vias 
carbonadas, sendo a primeira via na cor branca e a segunda via 
na cor amarela, em papel tipo AP18, 
tamanho 21x30 cm, bloco 50x2 folhas 

Bl 5   

40 
Cartão de inspeção da Vigilância Sanitária com logomarca da 
Prefeitura, em papel adesivo, tamanhoA4 

Unid 840   

41 
Caderneta de vacinação do adulto, papel tipo cartolina, branca, tam. 
13,5x9,5 cm, f/v, c/ duas pags 

Unid 8.400   

42 
Ficha histórica do adolescente- evolução, frente/verso, em papel 
tipo Ap18, tamanho oficio 2 

Unid 8.400   

43 
Ficha história do adolescente, frente/verso em papel tipo AP18, 
tamanho oficio 2 

Unid 8.400   

44 
Ficha de acompanhamento de pessoas, com hanseníase, 
frente/verso, em papel tipo AP18, tamanho oficio 2 

Unid 2.300   

45 
Ficha do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 
criança, frente/verso, em papel tipo AP18, tamanho oficio 2 

Unid 5.600   

46 
Requerimento de Vigilância Sanitária, em papel tipo AP18, tamanho 
A4 

Unid 560   

47 
Ficha Cadastral de Vigilância Sanitária, em papel tipo AP18 
tamanho A4, bloco com 100 folhas 

Bl 7   

48 
Requisição de mamografia, frente/verso, em papel tipo AP 18, 
tamanho oficio 2, bloco com 100 folhas 

Bl 110   

49 
Ficha de cadastro de estabelecimento, em papel tipo AP 24, 
tamanho 14.8x21cm 

Unid 680   

50 Tabela de controle de peso, em papel tipo AP18, tamanho A4 Unid 5.600   

51 
Alvará de Vigilância Sanitária, frente/verso, em papel tipo AP24 
tamanho 14.8x21cm bloco com 50x2folhas 

Bl 14   

52 
Cartão de aprazamento/saúde da criança, frente/verso, em papel 
tipo cartolina, cor branca tamanho10x14cm 

Unid 6.000   

53 
Termo de apreensão, deposito, inutilização e devolução, em 4 vias 
carbonadas, sendo :1ª via branca, 2ª amarela, 3ªverde, 4ª via azul, 
em papel tipo AP 18, tamanho 21x30 cm, com 50x4 folhas 

Bl 14   

54 
Termo de baixa responsabilidade, em 2 vias carbonadas, sendo 1ª 
via branca 2ª via amarela, em papel tipo AP18, tamanho A4, bloco 
com 50X2 folhas 

Bl 3   

55 

Fichas de identificação em 3 vias carbonadas, sendo 1ªvia cor 
branca 2ª via cor amarela e3ª via verde, em papel tipo AP18, 
tamanho 21x30 cm, bloco com 50x3 
Folhas 

Bl 14   

56 
Panfleto de combate à calazar, imp. 4/4, frente/verso, em papel tipo 
supremo, tamanho21x30cm 

Unid 2.600   

57 
Ficha de evolução na unidade da família, frente/verso, em papel 
tipo AP18, tamanho oficio 2, bloco com 100 folhas 

Bl 1.400   

58 
Boletim do centro cirúrgico, frente/verso, em papel tipoAP18 
tamanho oficio 2, bloco com100 folhas 

Bl 42   

59 
Termo de responsabilidade de internamento, em papel tipo AP 18, 
tamanho oficio 2, bloco 100 folhas 

Bl 33   

60 
Ficha para registro de anamnese medica, papel tipoAp18, tamanho 
oficio 2.bloco com 100 folhas 

Bl 112   

61 
Relatório de evolução de enfermagem, em papel tipo AP 18, 
tamanho oficio 2 bloco com 100 folhas 

Bl 196   
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62 
Folha de prescrição medica, em papel tipo AP 48 tamanho oficio 2, 
bloco com 100 folhas 

Bl 168   

63 
Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar- 
AIH, em papel tipo Ap18 tamanho A4, bloco com 100 folhas 

Bl 168   

64 
Registro de Denuncia da Vigilância sanitária e Ambiental com 
slogan da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde em papel 
tipo AP18, tamanho oficio 2 bloco com100 folhas 

Bl 14   

65 
Ficha 706 Assistência Medica Sanitária, frente/verso em papel tipo 
cartolina, cor branca, tamanho21x23.7cm 

Unid 30.000   

66 
Ficha 706-A continuação Assistência medica Sanitária frente/verso 
cor branca, tamanho 21x23.7 

Unid 30.000   

67 
Ficha de solicitação de procedimento, em papel tipo AP 18 tamanho 
10.6x20cm 

Unid 2.000   

68 
Perinatal Ambulatorial, frente/verso em papel tipo AP 18, tamanho 
oficio 2, bloco com 100 folhas 

Bl 46   

69 
Ficha de procedimento de pequena média complexidade, em papel 
tipo Ap 18, tamanho oficio2 

Bl 30   

70 
Boletim de Produção Ambulatorial – BPA em papel tipo AP18 
tamanho 21x30 cm, bloco com 100 folhas 

Bl 208   

71 
Boletim de Produção Ambulatorial, BPA –I (individualizado), tam. 
21x30 cm bloco 100x1 

Bl 320   

72 
Receituário de controle especial, em 2 vias carbonadas, sendo 1ª 
via branca 2ª via rosa, em papel tipo AP 18 tamanho16x23cm bloco 
com 50x2 

Bl 300   

73 
Documento Municipal de Arrecadação, 3 vias carbonadas, sendo 1 
via branca 2ª via rosa 3ª via verde, em papel tipo AP18, tamanho 
11.5x21.5cm, bloco de 50x3 folhas 

Bl 26   

74 
PMA 2 – Relatório de produção e de marcadores para avaliação, 
em papel tipo AP 18, tamanho oficio 2, bloco com 100 folhas 

Bl 8   

75 
Ficha de referencia e contra referencia, frente/verso, em papel tipo 
AP 18, tamanho 21x30 cm bloco com 100 folhas 

Bl 280   

76 
Ficha de notificação de receita A, em papel tipo AP 18, cor azul, 
tamanho 9x24, com picote, bloco com 100 folhas 

Bl 300   

77 
Ficha de notificação de receita B, em papel tipo AP18, cor amarela, 
tamanho 9x24, com picote, bloco com 100 folhas 

Bl 300   

78 
Cartão da gestante, confeccionado em papel tipo supremo, brilhoso 
na frente e fosco no verso, tamanho 18x30cm 

Unid 400   

79 
Ficha de planejamento familiar saúde da mulher, em papel tipo 
cartolina cor branca, tamanho 10x14cm 

Unid 2.500   

80 
Ficha de atendimento – planejamento familiar, frente/verso, em 
papel tipo AP 18, tamanho 21.5x32, bloco com 100 unidades. 

Bloco 84   

81 
Mapa para registro diário das atividades de planejamento familiar, 
frente/verso, em papel tipo AP 18, tamanho 21x30 cm bloco com 
100 folhas 

Unid 2.500   

82 
Cartão do paciente, frente/verso, em papel tipo cartolina cor branca, 
tamanho 14x21cm 

Unid 2.400   

83 
Ficha de acompanhamento dos pacientes hipertensos e ou 
diabéticos, cor branca, em papel AP 24, tamanho 10x25cm 

Unid 7.400   

84 
Ficha de cadastramento do hipertenso e ou diabético, em papel tipo 
AP 24, tamanho 17.5x25.5cm, bloco com 50 folhas 

Bl 168   

85 
Laudo de resultados de exames laboratoriais, frente/verso, em 
papel AP 24, tamanho A4 

Unid 11.800   

86 
Ficha de atenção a gestante, em papel tipo AP 18, tamanho A4, 
bloco com 100 folhas 

Bl 56   

87 
Formulário para solicitação de cadastramento do 
estabelecimento/instituição em papel AP 24 tamnho A – 4 

Unid 1.680   

88 
Bloco p/ recado, c/ logomarca do governo, tam. 95,x145 
mm(pequeno), 50x1 

Bl 140   

89 Papel s/ impressão, tam, 16mmx22mm, papel ap 24, f. 18 Unid 5.000   

90 
Relatorio trimestral de atividade do nucleo da educação popular em 
saude (NEPS) papel ap 18. tam. Oficio 2 

Unid 400   

91 
Boletim de atividades de controle tabagismo do núcleo de educação 
popular da saúde ( NEPS), papel ap 1 8gr, tam. Ofico 2 

Unid 500   

92 
Boletim de atividade do núcleo da educação o NEPS, tam. 21x30 
cm 

Unid 800   

93 
Ficha de programa de controle da doença de chagas, tam. 21x30 
cm 

Unid 5.600   

94 Ficha de Programa de controle das endemias, sistema de Unid 1.000   
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gerenciamento de localidades, boletim de cadastramento de 
localidades, papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 

95 
Boletim semanal de trabalhos educativos realizados na Vigilância 
Epidemiológica, papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 1.100   

96 
Resumo semanal das atividades de campo, papel ap 18 gr, tam. 
Oficio 2 

Unid 800   

97 
Resumo mensal das atividades de campo, papel ap 18 gr, tam. 
Oficio 2 

Unid 900   

98 
Controle de frequencia de pessoal de campo, papel ap 18 gr, tam. 
Oficio 2 

Unid 1.100   

99 
Ficha de programa de controle de doença de chagas (PCDCh) 
papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 700   

100 
Programa de controle da doença de chagas, resumo semanal de 
trabalhos educativos realizados na Vigilância Epidemiológica, papel 
ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 900   

101 
Itinerário mensal para vigilância entomológica - passiva, papel ap 
18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 1.100   

102 Registro de postos de informação, papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 Unid 1.100   

103 
Relatorio mensal de atividades com indenização p/ dia trabalho, 
papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 1.100   

104 Itinerário de trabalho, papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 Unid 1.300   

105 
Programa de controle da Febre Amarela e Dengue - PCFAD, papel 
ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 1.400   

106 
Ficha de referencia e contra referencia do NASF, papel ap 18 gr, 
tam. Oficio 2 

Unid 560   

107 PEFAD - (boletim do reconhecimento), papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 Unid 560   

108 
Controle de localidades e casas informadas e passivas na area de 
VE, papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 8.900   

109 
Resumo mensal dos trabalhos da area de VE, papel ap 18 gr, tam. 
Oficio 2 

Unid 4.800   

110 
Controle de frequencia de pessoal de campo - mês, papel ap 18 gr, 
tam, oficio 2 

Unid 3.500   

112 
Quadro demonstrativo das operações de campo, papel ap 18 gr, 
tam. Oficio 

Unid 3.500   

113 Quadro de solicitação de insumos, papel ap 18 gr, tam. 26x15 cm Unid 3.000   

114 
Programa de controle das leishmaniose, 100x1, papel ap 18 gr. 
Tam. Oficio 2 

Bls 140   

115 
Solicitação de Exames Laboratoriais 100x1 F. 18 papel ap 75 gr 01 
cor 

Bls 1.500   

116 
Ficha de Intimação, em 3 vias carbonadas, 1ª via branca, 2ª via 
amarela, 3ª via verde, tam. Oficio 2 bl 50x3 

Bl 14   

117 Prontuário p/ caravana, papel ap 24 gr tam. 14x21 cm Unid 10.000   

118 FNS PCFAD, papel ap 18, tam. Oficio 2 Unid 280   

119 
Resultado de mamografia 100x1 tam. A- 4 F/ V 01 cor papel ap 75 
gr 

Bls 140   

120 
Papel Timbrado c/ brasão da Prefeitura, imp. 4/0 papel ap 75 gr, 
tam.21x31 

Unid 35.000   

121 
Requisição de exame citopatologico/colo do útero, frente/verso, em 
papel tipo AP 18, tamanho oficio 2, bloco com 100 folhas. 

Bl 90   

122 
Ficha de cadastramento da gestante, em papel tipo AP 18, tamanho 
20x27,5 cm, bloco com 100 folhas. 

Bl 32   

123 
Capa de processo c/ a logomarca do governo, imp. Preta, papel ap 
60 gr, tam. 460x230 mm 

Unid 6.000   

124 
Pasta de processo, c/ brasão da prefeitura, papel couche 80 gr, 
tam. 460x320 mm 

Unid 6.000   

125 
 Agenda da Gestante , miolo 36 pags, 4/4 cores , papel ap 90 gr, capa 

colorida, papel couche 230 gr, c/ bolso colorido tam. 11x13,5 cm 
Unid 1.500   

VALOR TOTAL LOTE 1 ()    

 
LOTE 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Item Descrição Unid Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 
Diário Escolar Mais Educação , contendo 141 folhas, capa papel 
couche 250 gr, miolo papel ap 75 gr, 01 cor tamanho 16X23 cm 

Unid 232   

2 
Diário Escolar Ensino Fundamental Anos Iniciais, capa em papel 
couche 250 gr,miolo papel ap 75 gr 01 cor contendo 131 folhas, 
tamanho 16X22,5 cm 

Unid 390   

3 Diário Escolar Ensino Fundamental Anos Finais, capa em papel Unid 2.633   
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couche 250 gr,miolo papel ap 75 gr 01 cor contendo 141 folhas, 
tamanho 16X22,5 cm 

4 
Diário Escolar EJA Eixo I E II, capa em papel couche 250 gr,miolo 
papel ap 75 gr 01 cor contendo 141 folhas, tamanho 16X22,5 cm 

Unid 160   

5 
Diário Escolar EJA Eixo II E IV, capa em papel couche 250 gr,miolo 
papel ap 75 gr 01 cor contendo 141 folhas, tamanho 16X22,5 cm 

Unid 450   

6 
Diário Escolar Educação do Campo Multisseriado, capa em papel 
couche 250 gr,miolo papel ap 75 gr 01 cor contendo 341 folhas, 
tamanho 16X22,5 cm 

Unid 220   

7 
Diário Escolar Ensino Infantil, capa em papel couche 250 gr,miolo 
papel ap 75 gr 01 cor contendo 341 folhas, tamanho 16X22,5 cm 

Unid 270   

8 
Envelope Pequeno, imp. 4/0, Tamanho 11.5X23 cm. papel0 AP 150 
gr 

Unid 20.000   

9 Envelope Grande, imp. 4/0, tamanho 26X36 cm. papel 150G Unid 20.000   

10 Envelope Médio, imp. 4/0, tamanho 18X24 cm. Papel AP 150 gr Unid 18.500   

11 Envelope Tam. 24x34 cm, imp. Em policromia papel ap 150 gr Unid 30.000   

12 
Boletim Escolar – Ensino Fundamental Anos Iniciais Frente/Verso, 
impressão 4/4, em papel tipo cartolina, cor branca, tamanho 
26.5X19 cm. 

Unid 6.300   

13 
Boletim Escolar – Ensino Fundamental Anos Finais, Frente/Verso, 
com Logomarca da Escola, em papel tipo cartolina, cor branca, 
tamanho 26.5X19 cm. 

Unid 6.000   

14 
Caderno Brochura, capa colorida em papel brilhoso,tipo supremo, 
em policromia, contendo 60 folhas, com marca d'agua, tamanho 
30X21 cm. 

Unid 4.000   

15 
Caderno Brochura, capa colorida em papel brilhoso,tipo supremo, 
em policromia, contendo 60 folhas, com marca d'agua, tamanho 
15X21,5 cm. 

Unid 2.000   

16 
Certificado Ensino Fundamental, com marca d'agua da Escola, em 
papel tipo cartolina, cor branca, tamanho 29.5X22.5cm. 

Unid 500   

17 Carimbo de Madeira, com Borda Siliconada Tamanho 4X6,5 cm Unid 100   

18 Carimbo Automático, Tamanho 4X6,5 cm Unid 200   

19 
Histórico Escolar Ensino Fundamental , papel ap 75 gr tam. 22x32 
01 cor frente e verso 

Unid 10.000   

20 
Identificação do Aluno papel ap 75 gr tam. 22x32 cm 01 cor frente e 
verso 

Unid 4.000   

21 
Ficha para Matrícula de alunos, em papel tipo A4, cor branca, Frente 
e Verso , imp 4/4, dimensões de 20X29 cm 

Unid 7.000   

22 
Ficha Descritiva de Aproveitamento Individual do Aluno, imp. 4/0, 
em papel tipo AP 24, cor branca, Tamanho 31.5X21 cm. 

Unid 1.000   

23 
Folha de Ata de Resultados Finais, Frente/Verso, em papel do tipo 
AP 24, Tamanho 21X32 cm 

Unid 3.000   

24 

Histórico Escolar – EJA, com correção do Fluxo Escolar, imp. 
colorida, Marca 

D’agua com Logomarca do Estado da Bahia, Frente/Verso, em 
papel em papel tipo AP 24, cor branca, Tamanho 28X21 cm. 

Unid 1.000   

25 
Histórico Escolar – Ensino Fundamental, Frente / Verso imp. 4/4, em 
papel tipo AP 24, cor branca , tamanho 31X21 cm. 

Unid 4.000   

26 
Pasta do Aluno, imp. 4/0, em papel tipo cartolina, cor Amarela, 
Tamanho 22,XX33 cm 

Unid 10.000   

27 

Agenda Planejamento do Professor, Capa dura em Cartão 
Triplex Policromia, Especial Tamanho 20X27 cm, com Fotos 
e Textos de Interesse do Município, 

Acabamento em Verniz Ultravioleta 

Unid 250   

28 
Agenda do Educador, Capa Dura em Cartão Triplex policromia, 
Especial Tamanho 14X21cm, com Fotos e Textos de Interesse do 
Município, Acabamento em Verniz Ultravioleta 

Unid 300   

VALOR TOTAL LOTE 2 () 
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LOTE 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Item Descrição Unid Quant Valor Unit. Valor Total 

1 
Papel Timbrado, com brasao da Prefeitura, imp.4/0, papel Ap 24, tam. 
21x29 cm 

Unid 60.000   

2 Cartão de visita, papel couche 230 gr, impr em policromia Unid 9.000   

3 
Bloco de notificação com brasão da Prefeitura, papel AP, notificação 
de alvará de funcionamento, IPTU, ISS e outros 

Bloco 100   

4 Encadernação Capa Dura , Tam. 21X30 cm Unid 250   

5 Papel s/ impressão, tam. 16x22 mm, papel Ap 24 , form. 18 Unid 40.000   

6 Envelope Timbrado , imp. 4/0, tam. 18x24cm ( médio)papel ap 150 gr Unid 23.000   

7 
Envelope Timbrado imp. 4/0, tam. 11x23 cm (pequeno) papel ap 150 
gr 

Unid 23.000   

8 
Envelope Timbrado com logomarca da prefeitura, tam. 26x36 cm 
papel ap 150 gr 

Unid 15.000   

9 
Bloco p/ Recado, com logomarca do Governo, tam. 95x145 mm( 
pequeno), c/ 50 folhas 

Bloco 1.000   

10 
Pasta de Processo, c/ brasão da Prefeitura, papel couche 230 gr, tam. 
460x320 mm. 

Unid 10.000   

11 
Capa de Processo Jurídico, , imp. 01 cor, papel Ap 250, tam. 44x32 
cm aberta 

Unid 20.000   

12 
Capa de Processo Contábil, imp. 01 cor, papel Ap 250, tam. 44x32 cm 
aberta 

Unid 30.000   

13 
Cartazes Informativos 60x40 cm, sendo 10 modelos, imp. 4x0, em 
papel couche 150 gr 

Unid 10.000   

14 Carimbos de Madeira C/ borda siliconada, Tamanho 4X6,5 cm Unid 50   

15 Carimbos Automáticos Tamanho 4X6,5 cm Unid 100   

VALOR TOTAL LOTE 3 () 
 

 
LOTE 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Item Descrição Unid Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 Outdoor em adesivo medindo 6,10x2,50 m Unid 5   

2 Faixas em lona, tam. 0,75x 8.00 m Unid 20   

3 
Panfletos para Campanha Sócio-Educativa do PROJOVEM, CRAS e 
SMAS,monocromático, tipo Ap 24, em papel couchê 115, tam 16x22 cm 

Unid 12.000   

4 Jornais Informativos Tam. A-3, impressão colorida, 10 modelos Unid 10.000   

5 
Cartazes Informativos 0,60x0,40 cm. Papel couche 150 gr em 
policromia 

Unid 1.000   

6 
Requisição de Compra, 50x2 1ª via branca, 2ª via azul,numerado 03 
cores 

Bls 300   

7 Talão de Pedido, 03 vias com 50 folhas Unid 550   

8 Adesivo Programa Social, colorido, tam. 10x11 cm Unid 1.100   

9 Cartão Programa Social F/ V, tam. 7x20 cm colorido, papel ap 180 gr Unid 1.100   

10 Adesivo Programa Cesta Básica, colorido, tam. 10x11 cm Unid 19.000   

11 Pastas c/ bolso em papel couche 250 gr policromia tam.32x46 cm Unid 1.500   

12 Anotações 10x1 papel Ap 75 gr em policromia Form. 18 Bls 500   

13 Certificado papel couche 250 gr F.09 em policromia Unid 500   

14 Crachás papel couche 250 gr colorido c/ furo form. 32 Unid 400   

15 Cartazes Tam. 60x40 cm papel couche 150 gr CREAS Unid 1.500   

16 
Folders campanha contra o BULLYNG nas escolas tam. 22x31 cm f/ v 
colorido papel couche 170 gr 

Unid 12.000   

17 
Folders Combate ao vício do Alcool e Crack tam. 22x31 cm F/ V, 
colorido papel couche 170 gr 

Unid 12.000   

18 
Folders Identificando a Violencia Sexual em crianças e adolescentes, 
tam. 21x30 cm, F/v, impressão 4/4, papel couche 170 gr 

Unid 7.000   

19 
Folder por que não criar porco na cidade, frente/verso, em papel tipo 
supremo,tamanho A4, imp. 4/4 

Unid 3.000   

20 
Folder para Campanha Sócio-Educativa do PROJOVEM,CRAS e 
SMAS, monocromático, tipo Ap 24, F/V, em papel tipo supremo, tam 
20x30 cm 

Unid 10.000   

21 
Folders campanha contra BULLYNG nas Escolas, tam. 22x31 cm f/v, 
papel couche 170 gr 

Unid 5.000   

22 Placas Ilustrativas Unid 10   

23 Adesivo p/ carro tam. 50x25 cm, em adesivo BOPP, colorido Unid 50   

24 Banner 80x1,20 m ( lona) Unid 100   

VALOR TOTAL LOTE 4 ()  
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAL 

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 43/2019 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluindo endereço e CNPJ) 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro Oficial 

Riachão das Neves – Bahia. 

 

Senhor Pregoeiro, 

 

Pela presente CREDENCIO o(a) Sr.(a)..........................(nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) do 
Registro de Identidade nº...........................,expedido pela.......................devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda sob nº........................, residente à ................,nº........, como meu  mandatário, para representar esta empresa 
no processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº....., com poderes para apresentar documentos, prestar declarações de 
qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra-razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito 
aos mesmos, ofertar lances, assinar contratos derivados da licitação, enfim praticar todos os atos inerentes à referida licitação e, a 
que tudo será dado como bom, firme e valioso.  

Localidade, .......de.........................de 2020. 

 

______________________________ 

(identificação e assinatura do outorgante) 
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DITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 117/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2019 

 
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

USAR PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE 
 

Local, _____ de____________ de 2020. 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
Praça Municipal, nº, 27 
Riachão das Neves (BA) 
 
 
 
ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2019 – Objeto: Contratação de empresa para serviços especializados de diagramação, 
formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, atendendo as necessidades das Secretarias deste Município. 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
 Nos termos do Edital relativo à licitação Pregão Presencial nº 43/2019, tendo como objeto Contratação de empresa para 
serviços especializados de diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, atendendo as necessidades 
das Secretarias deste Município, apresentamos nossa Proposta de Preços, conforme abaixo: 
 

LOTE _______________ (elaborar uma Proposta para cada Lote escolhido, separadamente) 
 

ITEM 
E S P E C I F I C A Ç Ã O     D O       
P R O D U T O 

MARCA UNIDADE QUANT 
P R E Ç O S 

Unitário T o t a l 

01       

02       

03       

04       

05       

VALOR TOTAL DO LOTE  

 
Condições: 
a) Nos comprometemos a manter estoque em quantidade para suprir necessidades deste Município; 
b) Local de entrega: Na sede do Município; 
a) Validade desta Proposta: 60 (sessenta) dias; 
b) Condições de Pagamento: Pagamento mensal; 
c) Mencionar outras condições, se houver. 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
EMPRESA LICITANTE 

Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 117/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 43/2019 

 
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Contrato nº. __________/2020 

 
O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na 
_________________, nº. _____, nesta cidade de Riachão das Neves (BA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n º. 
________________, neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisostomo Borges Neto, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 
Avenida Coronel Francisco Macedo, nº. __________, nesta cidade de Riachão das Neves (BA), portador do CPF ____________ e 
Cédula de Identidade ______________-SSP-______, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado, como Contratado, 
________________________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na ______________________________, Bairro 
__________, na cidade de _______________(BA), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. ________________, 
neste ato representada pelo Sr. __________________, brasileiro, solteiro/casado, empresário, residente e domiciliado na Rua 
___________, nº. _______, na cidade de _________________(BA), portador da Cédula de Identidade _________________-SSP-
_____ e CPF ______________, conforme __________________________________, em continuidade e conforme autorização 
constante no Processo licitatório Pregão Presencial nº. 43/2019, originado do Processo Administrativo nº. 117/2019, tendo como objeto 
a Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos diversos para utilização nas diversas secretarias pertencentes a este 
Município, conforme descrito abaixo, tudo em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 
3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº. 43/2005, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 
Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, têm justo e 
acordado o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira – O OBJETO E VALOR – Constitui-se o objeto a Contratação de empresa para serviços especializados de 
diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, atendendo as necessidades das Secretarias deste 
Município, no valor total estimado de R$_________(_________________), conforme descrito abaixo, tudo em conformidade com a Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme abaixo: 
 

LOTE 01 – SECRETARIA DE SAÚDE 

Item Descrição Unid Quant. Valor Unit. Valor Total 

 
1 

Caderneta espelho da menina, frente/verso, em papel 
AP.60/CARTOLINA cor bege, tamanho 20,5x48cm. 

 
Unid. 

 
3.500 

  

2 
 

Caderneta espelho do menino, frente/verso, em papel AP 60/ 
cartolina, cor verde, tamanho 20,5x48cm. 

 
Unid. 

3.500   

3 
Folder de combate a dengue, frente/verso, com slogan da 
prefeitura, em papel supremo, tamanho 20,5x30cm. 

Unid 20.000   

4 
Folder por que não criar porco na cidade, frente/verso, em papel 
tipo supremo,tamanho A4, imp. 4/4 

Unid 1.400   

5 
Folder para campanha de vacinação anti-rábica, frente /verso, com 
slogan da Prefeitura, em papel tipo supremo, tamanho21x44.4cm. 

Unid 4.600   

6 
Folder LIXO BEM CUIDADO, frente/verso, imp. 4/4, em papel tipo 
AP40, tamanho 21x60cm. 

Unid 10.000   

7 
Panfleto de combate a dengue frente /verso, em papel tipo 
supremo, tamanho25x30 cm com logo do governo 

Unid 11.200   

8 Panfleto de combate a dengue frente/verso em papel tipo AP 18, 
tamanho 20x30 cm, com ligo do governo. 

  Unid 15.000   

9 
Envelope timbrado, c/ brasão da prefeitura, tam 11x23 cm papel ap 
150 gr c/ faca especial, imp. 4/0 

Unid 18.000   

10 
Envelope timbrado, c/ brasão da prefeitura, tam 26x36 cm papel ap 
150 gr c/ faca especial 

Unid 10.000   

11 
Envelope timbrado, c/ logo marca do governo, imp.4/0, tam. 18x24 
cm 

Unid 15.000   

12 
Cartão odontológico papel tipo AP 60/cartolina, cor branca, 
tamanho 11x14,5cm 

Unid 1.000   

13 Carimbos de Madeira C/ borda siliconada, Tamanho 4X6,5 Unid 38   

14 Carimbos Automáticos Tamanho 4X6,5 Unid 180   

15 Ficha de Questionário 1ª consulta papel ap 24 gr tam. A -4, 50x1 Bl 28   

16 
Ficha domiciliar de saneamento, em papel tipo AP 24, Tam. Oficio 
02 

Unid 8.500   

17 
Ficha –sistema de informação de atenção básica, frente/verso, em 
papel tipo cartolina, tamanho A4 

Unid 9.100   

18 
Ficha de captura e exame de flebótomos, frente/verso, em papel 
tipo AP 18 tamanho A4, bloco com 100 folhas 

Bl 168   

19 
Ficha de visita domiciliar, em papel tipo cartolina, tamanho 
21x29,7cm com logomarca da prefeitura. 

Unid 6.000   

20 Panfleto de combate a hanseníase, frente/verso, com slogan de Unid 5.600   
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prefeitura, em papel tipo supremo, tamanho 20,5x30cm 

21 
Cartão de vacinação animal, frente/verso em papel tipo cartolina cor 
branca, tamanho 10x7cm.com logo do governo 

Unid 11.500   

22 
Ficha de investigação de atendimento anti-rabico, humano 
frente/verso, em papel tipo AP18, tamanhao A4, com logo do 
governo.bloco com 100 folhas 

Bl 14   

23 
Ficha de avaliação fisioterapeutica frente/verso, em papel tipo 
AP18, tamanho A4 bloco com 100 folhas, com logo do governo 

Bl 14   

24 
Boletim de resumo semanal do serviço anti-vetorial, frente em papel 
tipo AP 18, tamanho A4 bloco com 100 folhas, com logo do governo 

Bl 14   

25 
Ficha de investigação por animais peçonhentos frente/verso em 
papel tipo AP18, tamanho A4 bloco com 100 folhas,com logomarca 
do governo 

Bl 14   

26 
Atestado medico em papel tipo AP 24, monocromático tamanho 
16x22cm, com logo do governo, formato 18.50 x1 impresso I cor, 
bloco com 100 folhas 

Bl 300   

27 
Cartão identificação do paciente para PSF, em papel tipo cartolina, 
cor amarela claro, tamanho 5.8x9.8cm 

Bl 13.000   

28 
Cartão para identificação para PSF, em papel tipo cartolina, cor 
azul, tamanho 58x9.8cm 

Unid 13.000   

29 
Cartão de identificação PSF, em papel tipo cartolina, cor verde, 
tamanho 5.8 x9.8cm 

Unid 3.000   

30 
Cartão de identificação do paciente, PSF. Em papel tipo cartolina, 
cor rosa, tamanho 5.8x9.8 cm 

Unid 13.000   

31 
Ficha de requisição de material, em papel tipo AP 18, tamanho 
15.3x20.4cm, blco com 100 folhas 

Bl 540   

32 
Ficha de evolução, em papel tipo AP 24, tamanho 21x30 cm, bloco 
com 100 folhas. 

Unid 7.000   

33 
Ficha do Programa Nacional de Controle Nacional da Dengue-
PNCD, resumo diário do serviço antivetorial, papel tipo AP24 
tamanho oficio 2 

Unid 9.000   

34 
Receituário medico cor branca, imp. Em policromia, em papel tipo 
AP24 tamanho 14.8x21cm bloco com 100 folhas 

Unid 3.900   

35 
Caderneta de Saúde da Criança (menino) tam. 15x19 cm, fechado 
36 pags, f/ v, miolo ap 150 gr colorido, capa papel supremo 250 gr 

Unid 1.000   

36 
Caderneta de Saúde da Criança (menina) tam. 15x19 cm, fechado 
36 pags, f/ v, miolo ap 150 gr colorido, capa papel supremo 250 gr 

Unid 1.000   

37 
Ficha de acompanhamento de tuberculose, frente/verso, em papel 
tipo AP18, tamanho oficio 2 

Unid 900   

38 
Ficha de registro diário dos atendimento das gestantes, no 
SISPRENATAL, em papel tipo AP18, tamanho oficio 2 

Unid 4.600   

39 

Termo de responsabilidade, serviço de fiscalização, em 2 vias 
carbonadas, sendo a primeira via na cor branca e a segunda via 
na cor amarela, em papel tipo AP18, 
tamanho 21x30 cm, bloco 50x2 folhas 

Bl 5   

40 
Cartão de inspeção da Vigilância Sanitária com logomarca da 
Prefeitura, em papel adesivo, tamanhoA4 

Unid 840   

41 
Caderneta de vacinação do adulto, papel tipo cartolina, branca, tam. 
13,5x9,5 cm, f/v, c/ duas pags 

Unid 8.400   

42 
Ficha histórica do adolescente- evolução, frente/verso, em papel 
tipo Ap18, tamanho oficio 2 

Unid 8.400   

43 
Ficha história do adolescente, frente/verso em papel tipo AP18, 
tamanho oficio 2 

Unid 8.400   

44 
Ficha de acompanhamento de pessoas, com hanseníase, 
frente/verso, em papel tipo AP18, tamanho oficio 2 

Unid 2.300   

45 
Ficha do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 
criança, frente/verso, em papel tipo AP18, tamanho oficio 2 

Unid 5.600   

46 
Requerimento de Vigilância Sanitária, em papel tipo AP18, tamanho 
A4 

Unid 560   

47 
Ficha Cadastral de Vigilância Sanitária, em papel tipo AP18 
tamanho A4, bloco com 100 folhas 

Bl 7   

48 
Requisição de mamografia, frente/verso, em papel tipo AP 18, 
tamanho oficio 2, bloco com 100 folhas 

Bl 110   

49 
Ficha de cadastro de estabelecimento, em papel tipo AP 24, 
tamanho 14.8x21cm 

Unid 680   

50 Tabela de controle de peso, em papel tipo AP18, tamanho A4 Unid 5.600   

51 
Alvará de Vigilância Sanitária, frente/verso, em papel tipo AP24 
tamanho 14.8x21cm bloco com 50x2folhas 

Bl 14   
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52 
Cartão de aprazamento/saúde da criança, frente/verso, em papel 
tipo cartolina, cor branca tamanho10x14cm 

Unid 6.000   

53 
Termo de apreensão, deposito, inutilização e devolução, em 4 vias 
carbonadas, sendo :1ª via branca, 2ª amarela, 3ªverde, 4ª via azul, 
em papel tipo AP 18, tamanho 21x30 cm, com 50x4 folhas 

Bl 14   

54 
Termo de baixa responsabilidade, em 2 vias carbonadas, sendo 1ª 
via branca 2ª via amarela, em papel tipo AP18, tamanho A4, bloco 
com 50X2 folhas 

Bl 3   

55 

Fichas de identificação em 3 vias carbonadas, sendo 1ªvia cor 
branca 2ª via cor amarela e3ª via verde, em papel tipo AP18, 
tamanho 21x30 cm, bloco com 50x3 
Folhas 

Bl 14   

56 
Panfleto de combate à calazar, imp. 4/4, frente/verso, em papel tipo 
supremo, tamanho21x30cm 

Unid 2.600   

57 
Ficha de evolução na unidade da família, frente/verso, em papel 
tipo AP18, tamanho oficio 2, bloco com 100 folhas 

Bl 1.400   

58 
Boletim do centro cirúrgico, frente/verso, em papel tipoAP18 
tamanho oficio 2, bloco com100 folhas 

Bl 42   

59 
Termo de responsabilidade de internamento, em papel tipo AP 18, 
tamanho oficio 2, bloco 100 folhas 

Bl 33   

60 
Ficha para registro de anamnese medica, papel tipoAp18, tamanho 
oficio 2.bloco com 100 folhas 

Bl 112   

61 
Relatório de evolução de enfermagem, em papel tipo AP 18, 
tamanho oficio 2 bloco com 100 folhas 

Bl 196   

62 
Folha de prescrição medica, em papel tipo AP 48 tamanho oficio 2, 
bloco com 100 folhas 

Bl 168   

63 
Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar- 
AIH, em papel tipo Ap18 tamanho A4, bloco com 100 folhas 

Bl 168   

64 
Registro de Denuncia da Vigilância sanitária e Ambiental com 
slogan da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde em papel 
tipo AP18, tamanho oficio 2 bloco com100 folhas 

Bl 14   

65 
Ficha 706 Assistência Medica Sanitária, frente/verso em papel tipo 
cartolina, cor branca, tamanho21x23.7cm 

Unid 30.000   

66 
Ficha 706-A continuação Assistência medica Sanitária frente/verso 
cor branca, tamanho 21x23.7 

Unid 30.000   

67 
Ficha de solicitação de procedimento, em papel tipo AP 18 tamanho 
10.6x20cm 

Unid 2.000   

68 
Perinatal Ambulatorial, frente/verso em papel tipo AP 18, tamanho 
oficio 2, bloco com 100 folhas 

Bl 46   

69 
Ficha de procedimento de pequena média complexidade, em papel 
tipo Ap 18, tamanho oficio2 

Bl 30   

70 
Boletim de Produção Ambulatorial – BPA em papel tipo AP18 
tamanho 21x30 cm, bloco com 100 folhas 

Bl 208   

71 
Boletim de Produção Ambulatorial, BPA –I (individualizado), tam. 
21x30 cm bloco 100x1 

Bl 320   

72 
Receituário de controle especial, em 2 vias carbonadas, sendo 1ª 
via branca 2ª via rosa, em papel tipo AP 18 tamanho16x23cm bloco 
com 50x2 

Bl 300   

73 
Documento Municipal de Arrecadação, 3 vias carbonadas, sendo 1 
via branca 2ª via rosa 3ª via verde, em papel tipo AP18, tamanho 
11.5x21.5cm, bloco de 50x3 folhas 

Bl 26   

74 
PMA 2 – Relatório de produção e de marcadores para avaliação, 
em papel tipo AP 18, tamanho oficio 2, bloco com 100 folhas 

Bl 8   

75 
Ficha de referencia e contra referencia, frente/verso, em papel tipo 
AP 18, tamanho 21x30 cm bloco com 100 folhas 

Bl 280   

76 
Ficha de notificação de receita A, em papel tipo AP 18, cor azul, 
tamanho 9x24, com picote, bloco com 100 folhas 

Bl 300   

77 
Ficha de notificação de receita B, em papel tipo AP18, cor amarela, 
tamanho 9x24, com picote, bloco com 100 folhas 

Bl 300   

78 
Cartão da gestante, confeccionado em papel tipo supremo, brilhoso 
na frente e fosco no verso, tamanho 18x30cm 

Unid 400   

79 
Ficha de planejamento familiar saúde da mulher, em papel tipo 
cartolina cor branca, tamanho 10x14cm 

Unid 2.500   

80 
Ficha de atendimento – planejamento familiar, frente/verso, em 
papel tipo AP 18, tamanho 21.5x32, bloco com 100 unidades. 

Bloco 84   

81 
Mapa para registro diário das atividades de planejamento familiar, 
frente/verso, em papel tipo AP 18, tamanho 21x30 cm bloco com 
100 folhas 

Unid 2.500   
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82 
Cartão do paciente, frente/verso, em papel tipo cartolina cor branca, 
tamanho 14x21cm 

Unid 2.400   

83 
Ficha de acompanhamento dos pacientes hipertensos e ou 
diabéticos, cor branca, em papel AP 24, tamanho 10x25cm 

Unid 7.400   

84 
Ficha de cadastramento do hipertenso e ou diabético, em papel tipo 
AP 24, tamanho 17.5x25.5cm, bloco com 50 folhas 

Bl 168   

85 
Laudo de resultados de exames laboratoriais, frente/verso, em 
papel AP 24, tamanho A4 

Unid 11.800   

86 
Ficha de atenção a gestante, em papel tipo AP 18, tamanho A4, 
bloco com 100 folhas 

Bl 56   

87 
Formulário para solicitação de cadastramento do 
estabelecimento/instituição em papel AP 24 tamnho A – 4 

Unid 1.680   

88 
Bloco p/ recado, c/ logomarca do governo, tam. 95,x145 
mm(pequeno), 50x1 

Bl 140   

89 Papel s/ impressão, tam, 16mmx22mm, papel ap 24, f. 18 Unid 5.000   

90 
Relatorio trimestral de atividade do nucleo da educação popular em 
saude (NEPS) papel ap 18. tam. Oficio 2 

Unid 400   

91 
Boletim de atividades de controle tabagismo do núcleo de educação 
popular da saúde ( NEPS), papel ap 1 8gr, tam. Ofico 2 

Unid 500   

92 
Boletim de atividade do núcleo da educação o NEPS, tam. 21x30 
cm 

Unid 800   

93 
Ficha de programa de controle da doença de chagas, tam. 21x30 
cm 

Unid 5.600   

94 
Ficha de Programa de controle das endemias, sistema de 
gerenciamento de localidades, boletim de cadastramento de 
localidades, papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 1.000   

95 
Boletim semanal de trabalhos educativos realizados na Vigilância 
Epidemiológica, papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 1.100   

96 
Resumo semanal das atividades de campo, papel ap 18 gr, tam. 
Oficio 2 

Unid 800   

97 
Resumo mensal das atividades de campo, papel ap 18 gr, tam. 
Oficio 2 

Unid 900   

98 
Controle de frequencia de pessoal de campo, papel ap 18 gr, tam. 
Oficio 2 

Unid 1.100   

99 
Ficha de programa de controle de doença de chagas (PCDCh) 
papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 700   

100 
Programa de controle da doença de chagas, resumo semanal de 
trabalhos educativos realizados na Vigilância Epidemiológica, papel 
ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 900   

101 
Itinerário mensal para vigilância entomológica - passiva, papel ap 
18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 1.100   

102 Registro de postos de informação, papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 Unid 1.100   

103 
Relatorio mensal de atividades com indenização p/ dia trabalho, 
papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 1.100   

104 Itinerário de trabalho, papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 Unid 1.300   

105 
Programa de controle da Febre Amarela e Dengue - PCFAD, papel 
ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 1.400   

106 
Ficha de referencia e contra referencia do NASF, papel ap 18 gr, 
tam. Oficio 2 

Unid 560   

107 PEFAD - (boletim do reconhecimento), papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 Unid 560   

108 
Controle de localidades e casas informadas e passivas na area de 
VE, papel ap 18 gr, tam. Oficio 2 

Unid 8.900   

109 
Resumo mensal dos trabalhos da area de VE, papel ap 18 gr, tam. 
Oficio 2 

Unid 4.800   

110 
Controle de frequencia de pessoal de campo - mês, papel ap 18 gr, 
tam, oficio 2 

Unid 3.500   

112 
Quadro demonstrativo das operações de campo, papel ap 18 gr, 
tam. Oficio 

Unid 3.500   

113 Quadro de solicitação de insumos, papel ap 18 gr, tam. 26x15 cm Unid 3.000   

114 
Programa de controle das leishmaniose, 100x1, papel ap 18 gr. 
Tam. Oficio 2 

Bls 140   

115 
Solicitação de Exames Laboratoriais 100x1 F. 18 papel ap 75 gr 01 
cor 

Bls 1.500   

116 
Ficha de Intimação, em 3 vias carbonadas, 1ª via branca, 2ª via 
amarela, 3ª via verde, tam. Oficio 2 bl 50x3 

Bl 14   

117 Prontuário p/ caravana, papel ap 24 gr tam. 14x21 cm Unid 10.000   

118 FNS PCFAD, papel ap 18, tam. Oficio 2 Unid 280   

119 Resultado de mamografia 100x1 tam. A- 4 F/ V 01 cor papel ap 75 Bls 140   
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gr 

120 
Papel Timbrado c/ brasão da Prefeitura, imp. 4/0 papel ap 75 gr, 
tam.21x31 

Unid 35.000   

121 
Requisição de exame citopatologico/colo do útero, frente/verso, em 
papel tipo AP 18, tamanho oficio 2, bloco com 100 folhas. 

Bl 90   

122 
Ficha de cadastramento da gestante, em papel tipo AP 18, tamanho 
20x27,5 cm, bloco com 100 folhas. 

Bl 32   

123 
Capa de processo c/ a logomarca do governo, imp. Preta, papel ap 
60 gr, tam. 460x230 mm 

Unid 6.000   

124 
Pasta de processo, c/ brasão da prefeitura, papel couche 80 gr, 
tam. 460x320 mm 

Unid 6.000   

125 
 Agenda da Gestante , miolo 36 pags, 4/4 cores , papel ap 90 gr, capa 

colorida, papel couche 230 gr, c/ bolso colorido tam. 11x13,5 cm 
Unid 1.500   

VALOR TOTAL LOTE 1 ()    

 
LOTE 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Item Descrição Unid Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 
Diário Escolar Mais Educação , contendo 141 folhas, capa papel 
couche 250 gr, miolo papel ap 75 gr, 01 cor tamanho 16X23 cm 

Unid 232   

2 
Diário Escolar Ensino Fundamental Anos Iniciais, capa em papel 
couche 250 gr,miolo papel ap 75 gr 01 cor contendo 131 folhas, 
tamanho 16X22,5 cm 

Unid 390   

3 
Diário Escolar Ensino Fundamental Anos Finais, capa em papel 
couche 250 gr,miolo papel ap 75 gr 01 cor contendo 141 folhas, 
tamanho 16X22,5 cm 

Unid 2.633   

4 
Diário Escolar EJA Eixo I E II, capa em papel couche 250 gr,miolo 
papel ap 75 gr 01 cor contendo 141 folhas, tamanho 16X22,5 cm 

Unid 160   

5 
Diário Escolar EJA Eixo II E IV, capa em papel couche 250 gr,miolo 
papel ap 75 gr 01 cor contendo 141 folhas, tamanho 16X22,5 cm 

Unid 450   

6 
Diário Escolar Educação do Campo Multisseriado, capa em papel 
couche 250 gr,miolo papel ap 75 gr 01 cor contendo 341 folhas, 
tamanho 16X22,5 cm 

Unid 220   

7 
Diário Escolar Ensino Infantil, capa em papel couche 250 gr,miolo 
papel ap 75 gr 01 cor contendo 341 folhas, tamanho 16X22,5 cm 

Unid 270   

8 
Envelope Pequeno, imp. 4/0, Tamanho 11.5X23 cm. papel0 AP 150 
gr 

Unid 20.000   

9 Envelope Grande, imp. 4/0, tamanho 26X36 cm. papel 150G Unid 20.000   

10 Envelope Médio, imp. 4/0, tamanho 18X24 cm. Papel AP 150 gr Unid 18.500   

11 Envelope Tam. 24x34 cm, imp. Em policromia papel ap 150 gr Unid 30.000   

12 
Boletim Escolar – Ensino Fundamental Anos Iniciais Frente/Verso, 
impressão 4/4, em papel tipo cartolina, cor branca, tamanho 
26.5X19 cm. 

Unid 6.300   

13 
Boletim Escolar – Ensino Fundamental Anos Finais, Frente/Verso, 
com Logomarca da Escola, em papel tipo cartolina, cor branca, 
tamanho 26.5X19 cm. 

Unid 6.000   

14 
Caderno Brochura, capa colorida em papel brilhoso,tipo supremo, 
em policromia, contendo 60 folhas, com marca d'agua, tamanho 
30X21 cm. 

Unid 4.000   

15 
Caderno Brochura, capa colorida em papel brilhoso,tipo supremo, 
em policromia, contendo 60 folhas, com marca d'agua, tamanho 
15X21,5 cm. 

Unid 2.000   

16 
Certificado Ensino Fundamental, com marca d'agua da Escola, em 
papel tipo cartolina, cor branca, tamanho 29.5X22.5cm. 

Unid 500   

17 Carimbo de Madeira, com Borda Siliconada Tamanho 4X6,5 cm Unid 100   

18 Carimbo Automático, Tamanho 4X6,5 cm Unid 200   

19 
Histórico Escolar Ensino Fundamental , papel ap 75 gr tam. 22x32 
01 cor frente e verso 

Unid 10.000   

20 
Identificação do Aluno papel ap 75 gr tam. 22x32 cm 01 cor frente e 
verso 

Unid 4.000   

21 
Ficha para Matrícula de alunos, em papel tipo A4, cor branca, Frente 
e Verso , imp 4/4, dimensões de 20X29 cm 

Unid 7.000   

22 
Ficha Descritiva de Aproveitamento Individual do Aluno, imp. 4/0, 
em papel tipo AP 24, cor branca, Tamanho 31.5X21 cm. 

Unid 1.000   

23 
Folha de Ata de Resultados Finais, Frente/Verso, em papel do tipo 
AP 24, Tamanho 21X32 cm 

Unid 3.000   

24 
Histórico Escolar – EJA, com correção do Fluxo Escolar, imp. 
colorida, Marca 

Unid 1.000   
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D’agua com Logomarca do Estado da Bahia, Frente/Verso, em 
papel em papel tipo AP 24, cor branca, Tamanho 28X21 cm. 

25 
Histórico Escolar – Ensino Fundamental, Frente / Verso imp. 4/4, em 
papel tipo AP 24, cor branca , tamanho 31X21 cm. 

Unid 4.000   

26 
Pasta do Aluno, imp. 4/0, em papel tipo cartolina, cor Amarela, 
Tamanho 22,XX33 cm 

Unid 10.000   

27 

Agenda Planejamento do Professor, Capa dura em Cartão 
Triplex Policromia, Especial Tamanho 20X27 cm, com Fotos 
e Textos de Interesse do Município, 

Acabamento em Verniz Ultravioleta 

Unid 250   

28 
Agenda do Educador, Capa Dura em Cartão Triplex policromia, 
Especial Tamanho 14X21cm, com Fotos e Textos de Interesse do 
Município, Acabamento em Verniz Ultravioleta 

Unid 300   

VALOR TOTAL LOTE 2 () 
 

 
LOTE 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Item Descrição Unid Quant Valor Unit. Valor Total 

1 
Papel Timbrado, com brasao da Prefeitura, imp.4/0, papel Ap 24, tam. 
21x29 cm 

Unid 60.000   

2 Cartão de visita, papel couche 230 gr, impr em policromia Unid 9.000   

3 
Bloco de notificação com brasão da Prefeitura, papel AP, notificação 
de alvará de funcionamento, IPTU, ISS e outros 

Bloco 100   

4 Encadernação Capa Dura , Tam. 21X30 cm Unid 250   

5 Papel s/ impressão, tam. 16x22 mm, papel Ap 24 , form. 18 Unid 40.000   

6 Envelope Timbrado , imp. 4/0, tam. 18x24cm ( médio)papel ap 150 gr Unid 23.000   

7 
Envelope Timbrado imp. 4/0, tam. 11x23 cm (pequeno) papel ap 150 
gr 

Unid 23.000   

8 
Envelope Timbrado com logomarca da prefeitura, tam. 26x36 cm 
papel ap 150 gr 

Unid 15.000   

9 
Bloco p/ Recado, com logomarca do Governo, tam. 95x145 mm( 
pequeno), c/ 50 folhas 

Bloco 1.000   

10 
Pasta de Processo, c/ brasão da Prefeitura, papel couche 230 gr, tam. 
460x320 mm. 

Unid 10.000   

11 
Capa de Processo Jurídico, , imp. 01 cor, papel Ap 250, tam. 44x32 
cm aberta 

Unid 20.000   

12 
Capa de Processo Contábil, imp. 01 cor, papel Ap 250, tam. 44x32 cm 
aberta 

Unid 30.000   

13 
Cartazes Informativos 60x40 cm, sendo 10 modelos, imp. 4x0, em 
papel couche 150 gr 

Unid 10.000   

14 Carimbos de Madeira C/ borda siliconada, Tamanho 4X6,5 cm Unid 50   

15 Carimbos Automáticos Tamanho 4X6,5 cm Unid 100   

VALOR TOTAL LOTE 3 () 
 

 
LOTE 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Item Descrição Unid Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 Outdoor em adesivo medindo 6,10x2,50 m Unid 5   

2 Faixas em lona, tam. 0,75x 8.00 m Unid 20   

3 
Panfletos para Campanha Sócio-Educativa do PROJOVEM, CRAS e 
SMAS,monocromático, tipo Ap 24, em papel couchê 115, tam 16x22 
cm 

Unid 12.000   

4 Jornais Informativos Tam. A-3, impressão colorida, 10 modelos Unid 10.000   

5 
Cartazes Informativos 0,60x0,40 cm. Papel couche 150 gr em 
policromia 

Unid 1.000   

6 
Requisição de Compra, 50x2 1ª via branca, 2ª via azul,numerado 03 
cores 

Bls 300   

7 Talão de Pedido, 03 vias com 50 folhas Unid 550   

8 Adesivo Programa Social, colorido, tam. 10x11 cm Unid 1.100   

9 Cartão Programa Social F/ V, tam. 7x20 cm colorido, papel ap 180 gr Unid 1.100   

10 Adesivo Programa Cesta Básica, colorido, tam. 10x11 cm Unid 19.000   

11 Pastas c/ bolso em papel couche 250 gr policromia tam.32x46 cm Unid 1.500   

12 Anotações 10x1 papel Ap 75 gr em policromia Form. 18 Bls 500   

13 Certificado papel couche 250 gr F.09 em policromia Unid 500   

14 Crachás papel couche 250 gr colorido c/ furo form. 32 Unid 400   
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15 Cartazes Tam. 60x40 cm papel couche 150 gr CREAS Unid 1.500   

16 
Folders campanha contra o BULLYNG nas escolas tam. 22x31 cm f/ v 
colorido papel couche 170 gr 

Unid 12.000   

17 
Folders Combate ao vício do Alcool e Crack tam. 22x31 cm F/ V, 
colorido papel couche 170 gr 

Unid 12.000   

18 
Folders Identificando a Violencia Sexual em crianças e adolescentes, 
tam. 21x30 cm, F/v, impressão 4/4, papel couche 170 gr 

Unid 7.000   

19 
Folder por que não criar porco na cidade, frente/verso, em papel tipo 
supremo,tamanho A4, imp. 4/4 

Unid 3.000   

20 
Folder para Campanha Sócio-Educativa do PROJOVEM,CRAS e 
SMAS, monocromático, tipo Ap 24, F/V, em papel tipo supremo, tam 
20x30 cm 

Unid 10.000   

21 
Folders campanha contra BULLYNG nas Escolas, tam. 22x31 cm f/v, 
papel couche 170 gr 

Unid 5.000   

22 Placas Ilustrativas Unid 10   

23 Adesivo p/ carro tam. 50x25 cm, em adesivo BOPP, colorido Unid 50   

24 Banner 80x1,20 m ( lona) Unid 100   

VALOR TOTAL LOTE 4 ()  

 
1.1 – Objetivando melhor adequação dos serviços ao atendimento do seu propósito, o Município de Riachão das Neves (BA) se 

reserva no direito de, mesmo durante a execução dos serviços, introduzir modificações no objeto, resguardando o direito do 
Contratado, quanto aos serviços executados. 

 
Cláusula Segunda – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo para execução do objeto do presente Contrato será até 
31 de dezembro de 2020 ou enquanto houver a necessidade dos serviços por parte do Município de Riachão das Neves (BA), 
prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes, na 
forma do Artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
2.1 – Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo Município de Riachão das 

Neves (BA), se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste Contrato, devendo o 
documento ser protocolado no Município de Riachão das Neves (BA) até a data limite de que trata este item. 

 
2.2 – O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no processo licitatório. 
 
Cláusula Terceira – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – Eventuais interrupções da execução deste objeto por motivo supervenientes, 
independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil deverão ser comunicados ao Município de 
Riachão das Neves (BA) por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Nesse caso, a critério do Município de 
Riachão das Neves (BA), os dias de paralisação serão compensados por igual período ao prazo final fixado para cumprimento do 
objeto deste instrumento. 
 
Cláusula Quarta – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes 
Dotações Orçamentárias: 
 

Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elem. de Despesa Fonte de Recurso 

02.04.000 – Secretaria de 

Administração e Finanças  

2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA 

SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO 

E FINANÇAS  

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

02.05.000 – Secretaria de 

Educação  
2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

02.05.000 – Secretaria de 

Educação  
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - 25% 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

01 – Rec. De Imp. e Transf. De 
Impostos – Educação 25% 

02.05.000 – Secretaria de 

Educação  

2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 

PDDE / FNDE 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

15 - FNDE 
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02.05.000 – Secretaria de 

Educação  

2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 

- (40%) 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

19 – FUNDEB 40% 

02.06.000 – Secretaria de 

Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo 

2023 – GESTÃO DAS AÇÕES DE 

CULTURA, ESPORTE, LAZER E 

TURISMO 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

02.09.000 – Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços 

Públicos  

2038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

PÚBLICOS  

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

0210000 - SECRETARIA DE 

DESENV. ECON. E MEIO 

AMBIENTE 

2.048 - GESTÃO DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
E MEIO AMBIENTE 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

0207001 - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS 

SERVIÇOS DE SAUDE - 

VINCULADOS 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

14 - SUS 

02.07.001 – Fundo Municipal 

de Saúde  

2028 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE – 15%  

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

02 – Saúde 15%  

02.08.100 – Fundo Municipal 

de Assistência Social  

2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

VINCULADOS  

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

29 – Transferência de Recursos 

do FNAS  

2081 - FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 

1)3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo  

2) 3.3.90.39.00 -  Outros Servicos 

Terceiros - Pessoa Juridica 

00 – Recursos Próprios  

 
Cláusula Quinta – FORMA DE PAGAMENTO – O pagamento será efetuado por preço unitário conforme valores constantes no 
presente Contrato, mensalmente, conforme ocorrerem, efetivamente, as aquisições, com apresentação de relação dos beneficiários 
das aquisições efetuados, devidamente atestada pelo funcionário responsável pelo Setor, obedecido os preços constantes na proposta 
apresentada pelo Contratado e constante no presente Contrato. 
 
5.1 – Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços e/ou 

fornecimento do objeto contratado, de acordo com as condições no Edital da respectiva licitação, constituindo-se assim, a única 
remuneração do Contratado pelos serviços contratados e/ou fornecimentos realizados; 

 
5.2 – O Município de Riachão das Neves (BA) efetuará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data 

final do período de adimplemento de cada parcela estipulada; 
 
5.3 – O Contratado indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança o número e a data de emissão da Nota de Empenho; 
 
5.4 – A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e demais contribuições incidentes, para fins 

de retenção na fonte, de acordo com o Artigo 1º, § 6º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 480/2004, ou 
informar a isenção, não incidência, ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de 
Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço; 

 
5.5 – As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros 

ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas ao Contratado para correções; 
 
5.6 – Atendido ao disposto nos itens anteriores, o Município de Riachão das Neves (BA) considera como data final do período de 

adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da 
qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento; 

 
5.7 – É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao Município de Riachão das Neves (BA) dos documentos de cobrança 

acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em 
desconsideração pelo Município de Riachão das Neves (BA) dos prazos estabelecidos para pagamento; 
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5.8 – Quanto se tratar de quitação do último pagamento, o Município de Riachão das Neves(BA) se reserva no direito de reter 15% 
(quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a Guia de Recolhimento da Previdência Social e comprovar o 
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativo ao mês dos últimos serviços prestados, sob pena de retenção 
dos pagamentos; 

 
5.8.1 – O Contratado é responsável pelos recolhimento dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e 

demais resultantes da execução do presente Contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão do Município 
de Riachão das Neves (BA) das eventuais ações reclamatórias trabalhistas propostas por empregados do Contratado, durante a 
vigência contratual, declarando-se como único e exclusivo responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis 
subcontratados ou quaisquer terceiros interessados; 

 
5.8.2 – Na hipótese do Município de Riachão das Neves (BA) vir a ser condenado, solidária ou subsidiariamente, nas ações 

trabalhistas mencionadas na subcláusula 5.8.1 acima, e se o presente Contrato estiver vigente, o valor da referida condenação 
será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas, e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, 
visando o reembolso das importâncias despendidas pelo Município de Riachão das Neves(BA), a título de condenação trabalhista 
solidária ou subsidiária, o Município de Riachão das Neves (BA) utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada 
contra o Condenado, com a qual desde já o mesmo expressa sua concordância, com as hipóteses previstas nesta subcláusula; 

 
5.8.3 – A não comprovação dos recolhimentos dos encargos previstos no item 5.8.1 assegura ao Município de Riachão das Neves (BA) 

o direito de sustar o pagamento da última fatura e suspender a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato até a 
apresentação dos referidos documentos; 

 
5.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Cláusula excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento; 
 
Cláusula Sexta – MULTA – Em caso de inadimplemento, por parte do Contratado, de quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente Contrato, ao Contratado será aplicado multa percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do 
Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução, o que dará ensejo a sua rescisão; 
 
6.1 – Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município de Riachão das Neves(BA); 
 
6.1.1 – A multa será deduzida do valor líquido do faturamento do Contratado. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir 

a multa, o Contratado será convocado para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da 
convocação; 

 
6.1.2 – Não havendo qualquer importância a ser recebida pelo Contratado, este será convocado a recolher na Tesouraria do Município 

de Riachão das Neves(BA), o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação; 
 
6.2 – O Contratado, cientificado da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para apresentar recurso ao 

Município de Riachão das Neves (BA). Ouvida a Fiscalização e o responsável pelo Contrato, o recurso será encaminhado à 
Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame; 

 
6.2.1 – Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que poderá relevar ou 

não a multa; 
 
6.3 – Em caso de relevação da multa, o Município de Riachão das Neves(BA) se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura 

cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo esta relevação em novação contratual, nem 
desistência dos direitos que lhe forem assegurados; 

 
6.4 – Caso a multa seja mantida pelo Gabinete do Prefeito, não caberá novo recurso administrativo. 
 
Cláusula Sétima – FISCALIZAÇÃO – A fiscalização do objeto contratado caberá à Secretaria de Obras deste Município, por meio de 
preposto da Administração formalmente designado, na forma do Artigo 67 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a quem 
compete verificar se o Contratado está executando os trabalhos, observando este Contrato e os documentos que o integram; 
 
7.1 – A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando fornecimentos e serviços que estiverem 

em desacordo com o presente Contrato, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e com a 
melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já o Contratado a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos 
serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão; 

 
7.2 – A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço e/ou fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos 

termos do Contrato, dando conhecimento do fato á Secretaria de Obras, responsável pela execução deste Contrato; 
 
7.3 – Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A 

Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso 
de multa, a indicação do seu valor; 

 
 
7.4 – Das decisões da Fiscalização, poderá o Contratado recorrer à Secretaria de Obras deste Município, responsável pelo 

acompanhamento deste Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos à multa serão 
feitos na forma prevista na respectiva cláusula; 
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7.5 – A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, não eximirá o Contratado da integral responsabilidade pela execução do 

objeto deste Contrato. 
 
Cláusula Oitava – OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/INCIDÊNCIAS FISCAIS – Além dos encargos 
assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste Contrato, obriga-se a: 
 
8.1 – Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e 

previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusivos; 
 
8.2 – Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato; 
 
8.2.1 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso; 
 
8.2.2 – Ficam excluídos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico-tributária (impostos 

diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual; 
 
8.3 – Providenciar as licenças por ventura necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as respectivas 

despesas, principalmente a matrícula da obra no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS e a Anotação de Responsabilidade 
Técnica-ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA, se for o caso; 

 
8.4 – Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com o Município de Riachão das Neves (BA), bem como 

todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-EPI e os instrumentos necessários à 
execução dos serviços contratados; 

 
8.5 – Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital, na condição de 

vencedora do certame; 
 
Cláusula Nona – RESPONSABILIDADE – O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer prejuízos provenientes de 
vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados; 
 
9.1 – Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de Riachão das 

Neves(BA), para reparação desses danos ou prejuízos; 
 
9.2 – Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má administração do 

Contratado; 
 
9.3 – O Contratado é o único responsável pela procedência das peças que vier a utilizar na manutenção dos equipamentos, se for o 

caso; 
 
Cláusula Dez – DO DANO MATERIAL OU PESSOAL – O Contratado será responsável por quaisquer danos, material ou pessoal, 
causado a terceiros ou ao Município de Riachão das Neves (BA), durante a execução dos serviços e/ou fornecimentos contratados ou 
em decorrência deles; 
 
Cláusula Onze – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DESTE CONTRATO 
 
Em caso de inadimplemento por parte do futuro contratado, o Município de Riachão das Neves(BA) poderá aplicar as seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o caso, garantida a prévia 
defesa em processo administrativo, conforme abaixo: 

 
a) Para Infrações de pequena relevância: Advertência; 
 
b) Para Infrações de média relevância: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro Contrato; 
 
c) Para Infrações de grande relevância: Aplicação cumulativa das penalidades abaixo: 

 
1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato; 

 
2) Cancelamento do futuro Contrato; 
 
3) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no prazo de até 05 

(cinco) anos, e 
 
4) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Artigo 87, Inciso 

II, da Lei Federal n
o
. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 
d) Ocorrendo atrasos na execução dos serviços, o futuro contratado poderá ser penalizado conforme abaixo: 

 
1) Atrasos de 01 (um)  a 15 (quinze) dias: Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue em atraso; 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

 
CNPJ 14.100.747/0001-26 

Praça Municipal, 27 – Centro 
CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA       

 

Fone: (77) 3624-2136 Fax: (77) 3624-2233 

e-mail: rnlicita@hotmail.com 

 

 
2) Atrasos de 16 (dezesseis)  a 30 (trinta) dias: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue em 

atraso; 
 
3) Atrasos superiores a 30 (trinta) dias poderão ensejar o cancelamento do futuro Contrato, com a aplicação das penalidades 

constantes no subitem 12.“c” acima. 
12.1 – Constituem motivos para rescisão do Contrato derivado da presente licitação: 

 
a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 
 
b) a paralisação na prestação dos serviços oriundos desta licitação, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
c) a subcontratação, total ou parcial, no fornecimento dos produtos oriundos desta licitação, associação a outrem, cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia autorização da Administração; 
 
d) o desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 

como de seus superiores; 
 
e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 
 
f) a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
 
h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 
 
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da 

esfera administrativa a que está subordinado o contratado, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
 
j) a supressão dos serviços, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite 

permitido no § 1º do Artigo 65 da Lei Federal n
o
. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 
l) a suspensão dos serviços oriundos desta licitação por ordem da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 

exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas paralisações que 
totalizem o mesmo prazo; 

 
m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços e fornecimentos já 

realizados, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao Contratado 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, e 

 
n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

 
Cláusula Treze – PUBLICAÇÃO – O Município de Riachão das Neves (BA) providenciará a publicação do presente Contrato, em 
extrato, no Diário Oficial do Município de Riachão das Neves (BA), até o quinto dia do mês seguinte ao da assinatura, nos termos do 
Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Cláusula Quatorze – FORO – As partes elegem o Foro da Comarca de Riachão das Neves, Estado da Bahia, para dirimir questões 
decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para um só efeito, na 
presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado conforme. 
 

Riachão das Neves (BA), _____ de ____________ de 2020. 
 

 
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES 

Miguel Crisóstomo Borges Neto 
 
 
 

EMPRESA CONTRATADA 
Representante legal 

 

Testemunhas: 
 
1)                                                                                                                   2) 

Nome                                                                                                            Nome 
CPF                                                                                                               CPF 
Identidade                                                                                                      Identidade 
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ANEXO V 

 

MODELO PARA DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO 

ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2019 

 

Ao Pregoeiro Oficial 

Prefeitura Municipal de Riachão das Neves 

 

 

Praça Municipal, 27 – centro. 

Riachão das Neves – Bahia. 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2019 

OBJETO: Contratação de empresa para serviços especializados de diagramação, formatação e confecção/execução de 
serviços gráficos diversos, atendendo as necessidades das Secretarias deste Município.  

 

 

Senhor Pregoeiro, 

 

O responsável da presente, em nome da empresa..........................., declara expressamente que aceita todas as condições 

estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 43/2019 

 

 

 e que a realização da licitação não implica, necessariamente, em contratação pelo município, o qual poderá revogar ou 

anular o certame, bem como contratar, ou não, o objeto da licitação relativo ao Pregão Presencial nº 43/2019 

         Local e Data. 

 

____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

(Carimbo CNPJ) 

 

 

 

 


