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CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

APRESENTAÇÃO

ARTÍSTICA POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS/2022,
EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA
BAHIA Nº 101/2022.

CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A
EMPRESA BANDA CAPITÃO FORRÓ
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA –
BANDA

CAPITÃO

DO

FORRÓ

NA

FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade
de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade
RG nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa BANDA
CAPITÃO FORRÓ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – BANDA CAPITÃO DO
FORRÓ, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada,
Enquadrada como Microempresa, com sede na Rua PE E21, Conjunto Planalto
Araturi, nº 55, Bairro Araturi (Jurema), Município de Caucaia, Estado do Ceará,
CEP 61.655-160, inscrita no CNPJ sob o nº 13.843.739/0001-07 e Inscrição
Municipal sob o nº 046432-5, neste ato representada na forma do contrato social
pelo Senhor Enderson de Sousa Andrade Medeiros, portador de Documento
de Identidade RG Nº 2003012043805, emitido por Secretaria da Segurança
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Pública do Estado do Ceará, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
056.844.273-32, residente e domiciliado na Avenida D - Casa, nº 242, 2ª Etapa,
Conjunto Ceará, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.533-602,
denominada de CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando-se de suas
prerrogativas legais, com base no art. 25, III, para contratação de profissional de
qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, para casos de
INEXIGÍVEL LICITAÇÃO, conforme PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 015/2022, RATIFICADA EM 09/06/2022, originário do Processo
Administrativo nº 322/2022, datado de 03/06/2022, resolvem e acordam na
celebração do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, regulado
pela Lei Federal nº. 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir
ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo a
contratação dos serviços de apresentação artística da “BANDA CAPITÃO
FORRÓ”, a realizar-se no dia 26 de junho do corrente ano, por ocasião dos
Tradicionais FESTEJOS JUNINOS/2022, em praça pública, na Sede do município
de Boninal, Estado da Bahia, conforme consta da proposta da contratada, a qual
passa a fazer parte integrante deste instrumento como se transcrita fosse.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA EQUIPE TÉCNICA - A equipe técnica para
montagem e instalação dos equipamentos (instrumentos) para realização dos
serviços das apresentações artísticas, correrão por conta da CONTRATADA.
PARAGRAFO

SEGUNDO

–

DO

LOCAL

DE

INSTALAÇÃO

DOS

EQUIPAMENTOS - Os equipamentos (instrumentos) para execução dos serviços
de apresentação artística, objeto do presente termo de contrato, serão instalados
em locais a serem definidos pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO - O Regime de Execução
do presente contrato será o de Empreitada por Preço Global.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES - A CONTRATANTE
e a CONTRATADA, vinculam-se ao PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 015/2022, RATIFICADA EM 09/06/2022, originário do Processo
Administrativo nº 322/2022, datado de 03/06/2022, que também passa a fazer
parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda
e quaisquer correspondências trocada entre as partes.
PARAGRÁFO PRIMEIRO – DA VINCULAÇÃO LEGAL - Este contrato é regido
pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam
para resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a
execução.
PARAGRÁFO SEGUNDO - DA VINCULAÇÃO DA LICITAÇÃO – A adjudicação
dos serviços de apresentação artística, ora contratados deveu-se ao fato de ter
sido declarada a inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, III, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com redação determinada pela Lei
Federal nº 8.883/94, conforme Despacho da Sra. Prefeita Municipal, datado do dia
09/06/2022.
CLÁUSULA QUARTA – DOS TRANSPORTES DOS EQUIPAMENTOS E
PESSOAL DA CONTRATADA – Correrá por conta da CONTRATADA as
despesas decorrentes da locomoção do pessoal e seus respectivos equipamentos
(instrumentos) para o Município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO
PESSOAL DA CONTRATADA – As despesas decorrentes da hospedagem e
alimentação do pessoal da CONTRATADA, num total de 22 (vinte e duas)
componentes, em hotel e restaurante da cidade, com café da manhã, 02 (duas)
refeições diárias, água, refrigerante e sanduíches para a hora da apresentação
correrão por conta da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA SEGURANÇA – Será de inteira responsabilidade
da CONTRATANTE garantir as condições e a segurança do pessoal e
equipamentos.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES – Pela execução dos serviços de
apresentação artística, em praça pública, na Sede do município de Boninal,
Estado da Bahia, objeto do presente termo de contrato, a CONTRATADA
receberá a importância global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS DESPESAS E ENCARGOS DO CONTRATO –
Nos valores acima indicados estão incluídos todos os custos da CONTRATADA
que versam sobre encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA REVISAO DE PREÇOS – Em nenhuma hipótese
será permitido o reajuste de preços, sendo os mesmos considerados fixos e
irreajustáveis.
CLÁUSULA SEXTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS E DAS DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à
conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no
orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo
descritas:
UNIDADE
GESTORA
ORGÃO
05/05
–
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA

FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE
PAGAMENT
PROGRAMA DE
O
TRABALHO
0000
0024

2056
COMEMORAÇÃO
FESTIVIDADES

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
– 3390.39.00
DE

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos pela execução
dos serviços de apresentação artística, objeto do presente termo de contrato,
serão efetuados, através de cheque nominal e ou depósito bancário em favor da
CONTRATADA, mediante a apresentação dos respectivos documentos fiscais
emitidos pela CONTRATADA devidamente preenchidos corretamente, sem
rasuras e ou entrelinhas e mediante a aprovação da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) do valor
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total global, no ato da assinatura do termo de contrato e o saldo de 50%
(cinquenta por cento) do valor total global, após execução dos serviços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: DA EMISSÃO DAS FATURAS – A CONTRATADA
fica

obrigada

a

emitir

os

respectivos

documentos

fiscais

preenchidos

corretamente sem rasuras e ou entrelinhas, para aprovação da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
PARÁGRAFO

SEGUNDO

–

DA

RATIFICAÇÃO

DOS

PRAZOS

DE

PAGAMENTOS - O prazo de pagamento será de até 05 (cinco) dias úteis, após o
recebimento dos documentos fiscais preenchidos corretamente, sem rasuras e ou
entrelinhas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – DA COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS
FATURAS - A Prefeitura Municipal de Boninal comunicará à Contratada, por
escrito, até o 5º (quinto) dia do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a(s)
falha(s) e/ou irregularidade(s), porventura constatada(s), não eximindo a
responsabilidade da Contratada, pela qualidade, correção e segurança da
execução do objeto do Contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – DO ACATAMENTO DE FATURAS - A Prefeitura
Municipal de Boninal não acatará, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou
qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação, apresentado
por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha sido por
ela, Prefeitura Municipal de Boninal, previamente autorizada, por escrito, e os
títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO QUINTO – DA DEDUÇÃO DOS PAGAMENTOS - A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BONINAL-BA, poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno
direito, os valores correspondentes a qualquer ônus decorrentes da execução do
contrato,

sendo

que

nenhum

pagamento

isentará

a

contratada

das

responsabilidades contratuais.
PARÁGRAFO SEXTO – DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - O Prazo de
pagamento referido no item anterior ficara suspenso na ocorrência de erro ou
qualquer irregularidade apresentada nas Faturas, somente voltando a fluir após
as devidas correções. A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no
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todo ou em parte, na ocorrência de qualquer irregularidade na execução do objeto
deste termo de contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – Os
prazos para execução dos serviços de apresentação artística, por ocasião dos
Tradicionais FESTEJOS JUNINOS/2022, em praça pública, na Sede do município
de Boninal, objeto deste termo, com duração de 02h00min, serão no dia 26 de
junho de 2022.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA RATIFICAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA
DOS SERVIÇOS - Os serviços de apresentação artística, objeto deste termo,
serão realizados no dia 26 de junho de 2022.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA ALTERAÇÃO DOS PRAZOS – O prazo fixado
nesta cláusula somente poderá ser prorrogado desde que haja interesse da
CONTRATANTE e mediante termo aditivo firmado entre as partes.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de
vigência do presente contrato será de até 120 (cento e vinte) dias, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, enquanto perdurar as obrigações da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE e vice-versa, mediante termo
aditivo, nos termos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO - Em caso de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, ficará a CONTRATADA sujeita
às penalidades previstas no Capítulo III - Seção V da Inexecução e da Rescisão
dos Contratos da Lei Federal nº 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES – Em caso de
inadimplemento contratual por culpa da contratada, serão aplicadas as
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS PENALIDADES – Serão aplicadas ao presente
termo de contrato as seguintes penalidades:
a) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo de
10(dez) dias contados da data de sua convocação ficará sujeito à multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor global da proposta.
b) Em caso de inadimplemento de suas obrigações, ficará a contratada sujeita às
penalidades previstas no Capítulo IV - Seção II - Das Sanções Administrativas, da
Lei 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando de logo
estipulada multa de mora 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na
execução do objeto do contrato.
c) O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no
contrato sujeitará o contratado às sanções previstas na Legislação vigente,
garantida

a

prévia

e

ampla

defesa

em

processo

administrativo

e

o

descumprimento de qualquer das cláusulas capaz de ensejar a rescisão deste
contrato implicará na multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do objeto deste
termo de contrato.
d) A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, Estado da Bahia e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
e) A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes
limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o respectivo instrumento dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso da entrega
do objeto;
III - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por
cada dia subseqüente ao trigésimo;
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f) O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativos ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes;
g) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS - A CONTRATANTE exercerá fiscalização sobre a execução do
contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluídos os serviços, os mesmos, serão recebidos
definitivamente, prescindindo-se, na forma da Lei Federal nº 8666/93 do
recebimento provisório, por se tratar de serviços profissionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da
disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

TERCEIRO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na
prestação dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a
imediata correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUINTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada
pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos, Secretário Municipal de Educação e
Cultura.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica designado o Servidor Albino José dos Santos Filho,
Diretor do Departamento de Cultura, Esportes e Lazer, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, deste município de Boninal, Estado da Bahia,
como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato
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em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente
contrato será efetuada conforme disposto no capítulo III- Seção V- Da Inexecução
e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL - Fica
estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a
execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Este contrato
regular-se-á pelas suas clausulas e pelas disposições contidas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
PARAGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas
todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas para a
Inexigibilidade, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO – As partes elegem o Foro da
Comarca de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 09 de junho de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE
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ENDERSON DE SOUSA ANDRADE MEDEIROS
BANDA CAPITÃO FORRÓ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – BANDA
CAPITÃO DO FORRÓ
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO),
COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 102/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A
EMPRESA

HEEM

TRANSPORTES

COMÉRCIO

LTDA,

NA

E

FORMA

ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº
02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTES o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de
Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15, neste ato
representada pela Senhora Adriana Araújo Silva, Secretária Municipal de Saúde,
portadora da cédula de identidade RG nº 07.631.092-23, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob
nº 815.907.255-49, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Jose de Souza Guedes, n°
218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
14.827.543/0001-91, neste ato representada pela Senhora Leila Aparecida de Souza,
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, portadora da cédula de identidade
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RG nº 13.366.806-10, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 815.907.255-49, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e o
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Avenida Professor Armênio Santana Paiva, n°
229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
30.555.813/0001-09, neste ato representada pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos,
Secretário Municipal de Educação e Cultura, portador da cédula de identidade RG nº
09.763.943-59, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 000.034.795-79, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
e a empresa HEEM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada, PORTE NORMAL, com sede na
Rua Pio XII, nº 291, Cômodo, Bairro Centro, Município de Seabra, Estado da Bahia,
CEP 46.900-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.403.958/0002-44, Inscrição Estadual
sob o n° 029.099.137-NO e Inscrição Municipal sob o nº 1902109/000101, neste ato
representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Senhor
Eduardo Santos Souza, portador da carteira de identidade RG nº 07.678.946-26,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 889.997.345-87, residente e domiciliado na
Rua Robson de Queiroz, nº 191, Bairro Centro, Município de Seabra, Estado da
Bahia, CEP 46.900-000, vencedora do processo licitatório na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 006/2022, RATIFICADA EM 09/06/2022, ORIGINÁRIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 298/2022 – DATADO DE 27/05/2022, doravante
denominada

apenas CONTRATADA, resolvem e acordam na celebração do

presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pela Lei Federal nº
8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de empresa para fornecimento de GLP 13KG (GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO), com entrega parcelada para atender as necessidades da Prefeitura
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Municipal; do Fundo Municipal de Saúde – FMS; do Fundo Municipal de Assistência
Social e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município de Boninal,
Estado da Bahia, conforme proposta de preços apresentada que fica fazendo parte
deste termo, como se aqui estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial
do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se
responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA e obedecerá às
condições abaixo discriminadas:
a) A entrega do GLP (Botijão de gás liquefeito de petróleo) será de forma parcelada e
deverá ocorrer em até 24 HS (vinte e quatro horas) contra a ORDEM DE
FORNECIMENTO emitida pela CONTRATANTE, correndo por sua conta todas e
quaisquer despesas necessárias, inclusive despesas com transportes.
b) A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de
garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
A marca indicada será uma, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
c) O prazo de garantia do produto será de acordo com as normas da ANP (a garantia
legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias, conforme art. 26, II do CDC). A
garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante
certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo
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solicitado. Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado,
deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta
ampliação.
d) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento.
e) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
f) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.
g) A contratada deverá obedecer às normas previstas na ANP e demais normas
aplicáveis a espécie.
h) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do licitado, inclusive as despesas com transportes, frete, taxas, emolumentos
e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto
do Contrato.
i) O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados,
pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei
8.666/93.
j) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Termo de Referência.
k) Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde serão faturados da
seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Rua Francisco
Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, CNPJ nº 13.066.068/0001-15.
l) Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social serão
faturados da seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
BONINAL, Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal,
Estado da Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 14.827.543/0001-91.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022– FL. 4/14

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
16 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

m) Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Educação serão faturados da
seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Avenida
Professor Armênio Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da
Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 30.555.813/0001-09.
k) A entrega dos produtos deverá ser acompanhada da devida nota fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
- A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao processo licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022, RATIFICADA EM 09/06/2022,
ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 298/2022 – DATADO DE
27/05/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se
aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre
as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO – DA VINCULAÇÃO LEGAL: Este contrato é regido pela Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para
resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução
do mesmo.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA

FONTE

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

03/03 – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO
08/08 – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
–
FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE

0000

2007 – MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO
2023 – MANUTENÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE – RECURSOS
PRÓPRIOS 15%.

0002

ELEMENTO DE
DESPESA /
NATUREZA DA
DESPESA
3390.30.00

3390.30.00
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09/09 – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
– FUNDO MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
05/05 – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA

0000

2042
–
DESENVOLVIMENTO
AÇÕES
DO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.30.00

0001

3390.30.00

07/07 - SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE

0000

06/06 – SECRETARIA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

0000

2010 – MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO
2018 – GESTÃO DAS
AÇÕES
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
2054 – GESTÃO DAS
AÇÕES
DO
ENSINO
INFANTIL, CRECHE E
PRÉ ESCOLA
2021 – GESTÃO DAS
AÇÕES DE JOVENS E
ADULTOS
2054 – GESTÃO DAS
AÇÕES
DO
ENSINO
INFANTIL, CRECHE E
PRÉ-ESCOLA
2051 – MANUTENÇÃO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO
E
MEIO
AMBIENTE
2033 – MANUTENÇÃO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES

3390.30.00

3390.30.00

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA - Os prazos para execução dos serviços,
objeto deste termo, será de até 31/12/2022, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado até o limite máximo de até 180 (cento e oitenta)
dias, em razão do que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 105.125,00 (cento e cinco mil, cento e cinte e cinco reais).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços poderão ser reajustados obedecendo à política
econômica do governo mediante termo aditivo firmado entre as partes. Para manter o
equilíbrio econômico-financeiro conforme acima ressaltado, ficam as partes
autorizadas a procederem a adequação do preço, no percentual equivalente ao
repasse do aumento do Petróleo, fixado pela Petrobrás, nos estritos termos da
legislação pertinente, de acordo com dados oficiais, consignados nos atos normativos
e administrativos específicos, devendo a CONTRATADA encaminhar a respectiva
documentação oficial à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos,
taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados, através de ordem
bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora licitado, no
prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha
sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por
escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e
Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
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PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei Federal
nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art.
78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção do fornecimento do material contratado, exceto quando
isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e
oito horas), após a sua ocorrência;
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c) Fornecer os produtos em conformidade com as quantidades estabelecidas no
Anexo I deste termo, devendo entregar no domicílio do contratante, correndo por sua
conta todas e quaisquer despesas, inclusive transporte terrestre e marítimo.
d) Apresentar, quando solicitado, documento que comprove a procedência e
qualidade do combustível, emitido pela distribuidora.
e) Iniciar o fornecimento no primeiro dia útil subsequente ao recebimento da ordem de
fornecimento (nota de empenho/assinatura do contrato), observando-se todos os
prazos estabelecidos neste termo de contrato.
f) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no Edital, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93).
g) A contratada deverá obedecer às normas previstas na ANP e demais normas
aplicáveis a espécie.
h) Responder, por quaisquer danos que venham a causar ao contratante, em função
do objeto do contrato firmado.
i) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações assumidas
para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a parte contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade
da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Senhor Antônio Carlos Souza Rodrigues, Secretário Municipal de Administração e
Planejamento, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SEXTO: Ficam designados os Servidores: Gleissiano Moreira Alves,
Secretário Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento (DECRETO MUNICIPAL N° 1986/2021; Adriana Araújo Silva, Bacharel
em Enfermagem, COREN 455648, Secretária Municipal de Saúde; Leila Aparecida de
Souza, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Erivaldo de Souza Santos,
Secretário Municipal de Educação e Cultura, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsáveis pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial
ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela Contratante,
sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
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b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO: Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não
incidirá atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público,
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aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
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Boninal (BA), 09 de junho de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ADRIANA ARAÚJO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL
CO-PARTICIPANTE

LEILA APARECIDA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CO-PARTICIPANTE

ERIVALDO DE SOUZA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CO-PARTICIPANTE

EDUARDO SANTOS SOUZA
HEEM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50
02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO /
ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID.
DOS PRODUTOS
GLP
(GÁS
LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO)
BOTIJÕES
DE
GÁS COM PESO
DE 13 KG CADA
(SOMENTE
O
1
BOTIJÕES
LÍQUIDO). O item
deverá estar em
conformidade com
a Portaria nº 47, de
24/03/99, ANP e
NBR – 14024 da
ABNT.
VALOR TOTAL

SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SECRETARIA
ADMINISTRAÇ
QUANT
SECRETARIA DESENVOLVI
DE
AGRICULTURA, MUNICIPAL DE
ÃO E
/
DE SAÚDE
MENTO
EDUCAÇÃO TURISMO E INFRAESTRUTURA
PLANEJAMENT
TOTAL
SOCIAL
E CULTURA
MEIO
E TRANSPORTES
R$
O
AMBIENTE
UNIT
UNID.

22

UNID.

350

UNID.

UNID.

100

UNID.

20

341

8

841

125,00
2.750,00

43.750,00

12.500,00

42.625,00

R$ TOTAL

2.500,00

1.000,00
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CONTRATO

PARA

FORNECIMENTO

DE

CÂMARAS

DE

AR,

PNEUS,

PROTETORES E BATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA
DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL,
ESTADO DA BAHIA Nº 108/2022.

CONTRATO
ENTRE

SI

QUE
O

CELEBRAM

MUNICIPIO

DE

BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
POSTO BONINAL LTDA, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº
02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTES o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na
cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15,
neste ato representada pela Senhora Adriana Araújo Silva, Secretária Municipal de
Saúde, portadora da cédula de identidade RG nº 07.631.092-23, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 815.907.255-49, neste ato denominado simplesmente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida
Professor Armênio Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da
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Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 30.555.813/0001-09, neste ato representada pelo
Senhor Erivaldo de Souza Santos, Secretário Municipal de Educação e Cultura,
portador da cédula de identidade RG nº 09.763.943-59, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob
nº 000.034.795-79, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – FME – BONINAL, e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal,
Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 14.827.543/0001-91, neste ato
representada pela Senhora Leila Aparecida de Souza, Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, portadora da cédula de identidade RG nº 13.366.806-10,
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 020.215.935-33, neste ato denominado
simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e a empresa POSTO
BONINAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia BA 148,
KM 38, S/N, Cômodo, Centro, Município de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.076.693/0001-82, Inscrição Estadual sob nº
063.253.365-NO

e

Inscrição

postoboninal@yahoo.com.br.

Municipal

Telefones:

(75)

sob

o

3330-2122

n°
/

2192,
(75)

E-mail:

99235-9445,

representada pelo Senhor Roberto Carlos da Silva Pinto, portador da carteira de
identidade RG nº 03.723.235-53, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 329.038.805-06,
residente e domiciliado na Avenida Brito, S/N, Centro, Município de Boninal, Estado
da Bahia, CEP 46.740-000, E-mail: postoboninal@yahoo.com.br. Telefones: (75)
3330-2122 / (75) 99235-9445, vencedora do processo licitatório na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2021, HOMOLOGADO EM

20/12/2021,

ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 544/2021, DATADO DE
18/11/2021, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e acordam na
celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pelas Leis
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 – SRP - FL. 2/15

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
29 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de câmaras de ar,
pneus, protetores e baterias, para atender as necessidades da frota de veículos e
máquinas da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, de acordo com
cada Ordem de Fornecimento emitida pela contratante, obedecendo as condições
oferecidas na Proposta de Preços do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2021
(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021), que independente de transcrição,
integra este instrumento e em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência e
Anexo II – Planilha Orçamentária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a subcontratação do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do
contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
- A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao processo licitatório na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2021, HOMOLOGADO EM
20/12/2021, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 544/2021,
DATADO DE 18/11/2021, que também passa a fazer parte integrante deste
instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA, conforme
definido no edital e obedecerá às condições abaixo discriminadas:
a) O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma parcelada e de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, solicitado através de
Ordem de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transportes, e cada entrega deverá ser feita em no máximo de 08 (oito) dias,
contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
b) A entrega dos produtos será na sede do Município de Boninal-BA, na
quantidade solicitada, no horário compreendido entre 08:00 e 16:00 horas, de
segunda a sexta-feira.
c) Todos os produtos cotados deverão apresentar selo da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, de acordo com a NBR vigente e Certificado de
Conformidade do INMETRO, no que couber, sob pena de devolução no ato da
entrega.
d) A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
e) Os produtos serão recebidos e aceitos, da seguinte forma:
f) Provisoriamente, no ato da entrega;
g) Definitivamente, mediante atesto na (s) Nota (s) Fiscal (ais), na hipótese de não
haver qualquer irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar eventuais
defeitos constatados posteriormente. O objeto será rejeitado, caso não esteja em
conformidade com a proposta apresentada;
h) Os produtos entregues deverão estar em conformidade com o especificado na
Planilha de discriminação contida no referido Termo de Referência;
i) Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as
condições estabelecidas neste termo, ficando acordado que, independentemente da
aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do material proposto, obrigando-se
a repor aquele que apresentar defeito ou má qualidade, no prazo de 05 (cinco) dias
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úteis, contados a partir da notificação, sem ônus adicional ao contratante, sob pena
de aplicação das penalidades previstas no contrato.
j) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes, fretes, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o objeto do Contrato.
k) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
l) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Termo de Referência.
m) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento.
n) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Saúde deverão ser emitidas da
seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Rua Francisco
Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, CNPJ nº 13.066.068/0001-15.
o) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Educação deverão ser emitidas da
seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Avenida
Professor Armênio Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da
Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 30.555.813/0001-09.
p) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deverão
ser emitidas da seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
BONINAL, Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, Boninal - Bahia, CEP
46.740-000, CNPJ Nº 14.827.543/0001-91.
q) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
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r) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
GESTORA
ORGÃO

FONTE DE
PAGAMENT
O

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

06/06
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTU
RA
E
TRANSPORTES

0000

05/05
–
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA

0001

2033 – MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES
2034
–
FEP
MANUTENÇÃO
DOS
RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIES
2010 – MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
2017 – MANUTENÇÃO DO
SALÁRIO EDUCAÇÃO
2018 – GESTÃO DAS
AÇÕES
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
2054 – GESTÃO DAS
AÇÕES
DO
ENSINO
INFANTIL, CRECHE E PRÉESCOLA
2022 – MANUTENÇÃO DO
PROGRAMA NACIONAL DE
TRANSPORTE ESCOLAR
2052 – GESTÃO DAS
AÇÕES EDUCACIONAIS –
RECURSOS VINCULADOS
2046
–
GESTÃO
DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E
FUNDAMENTAL – FUNDEB
40%
2023 – MANUTENÇÃO DO

0042

0004
0001

0001

0015
0022
0015
0022
05/11
–
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
–
FUNDEB
08/08
–

0019

0002

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
3390.30.00

3390.30.00

3390.30.00

3390.30.00
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SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE – FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE
09/09
–
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
–
FUNDO
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

0014

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
–
RECURSOS
PRÓPRIOS 15%.

0000

2042
–
DESENVOLVIMENTO
AÇÕES
DO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.30.00

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de vigência do
presente contrato é de até 31 de dezembro de 2022, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 161.613,00 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e treze
reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos,
taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo
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não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha
sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por
escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e
Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei
Federal nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art.
78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.
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CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as
especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado,

providenciando

sua

imediata

correção,

sem

ônus

para

o

CONTRATANTE;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às
repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
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a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SEXTO: Fica designado o Servidor Aurélio de Oliveira Dourado,
Coordenador de Serviços Mecânicos, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia, como responsável pelo
Acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato em questão, nos termos
da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório

e

o

seu

pagamento

não

eximirá

o

CONTRATADO

da

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO: Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não
incidirá atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
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Boninal (BA), 13 de junho de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ADRIANA ARAÚJO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL
CO-PARTICIPANTE

ERIVALDO DE SOUZA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CO-PARTICIPANTE

LEILA APARECIDA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CO-PARTICIPANTE

ROBERTO CARLOS DA SILVA PINTO
POSTO BONINAL LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50
02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 – SRP - FL. 13/15

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
40 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM

DESCRISÇÃO

UNID

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

8,00

2.700,00

21.600,00

16,00

515,00

8.240,00

12,00

460,00

5.520,00

6,00

2.700,00

16.200,00

16,00

1.142,00

18.272,00

88,00

412,00

36.256,00

16,00

410,00

6.560,00

16,00

1.060,00

16.960,00

12,00

715,00

8.580,00

3,00

375,00

1.125,00

QUANT
3

5

6

7

9

11

12

13

16

18

Pneu 12.5. 80 Aro 18 Retroescavadeira–
Produto novo(semuso),pneu não pode serre
moldado,recauchutado,reformado, ecológico ou
similar-O item devera atender as normas da
ABNT.
Pneu 205 65 R15 VW saveiro ambulancia –
Produto novo(semuso),pneu não pode ser
remoldado,recauchutado,reformado,ecológico ou
similar-Oi tem devera atender as normas da
ABNT,projetado para veículos leves de
transporte de carga epassageiros.
Pneu 195.65 Aro 15 91H Fiate Doblo–Produto
novo(semuso),pneu
não
pode
ser
remoldado,recauchutado,reformado,ecológico ou
similar-Oi tem devera atender as normas da
ABNT,projetado para veículos leves de
transporte de carga e passageiros.
Pneu 1000x20 Radial VW 26.280 CRM 6x4
Basculante–Produto novo(semuso),pneu não
pode
ser
remoldado,recauchutado,reformado,ecológico ou
similar-Oi tem devera atender as normas da
ABNT,projetado para veículos leves de
transporte de carga epassageiros.
Pneu
215/75
R17.5
Micro
ônibus–
Radial,borrachudo,defabrica,produto
novo(semuso),pneu
não
pode
ser
remoldado,recauchutado,reformado, ecológico ou
similar - O item devera atender as normas da
ABNT,banda
de
rodagem
plana
que
proporcionam
excelente
desempenho
em
serviços mistos,indicados para veículos de carga.
Pneu 175/70 Aro 14 Fiete uno ambulância–
Produto novo(semuso),pneu não pode serre
moldado,recauchutado,reformado, ecológico ou
similar-O item devera atender as normas da
ABNT.
Pneu 175/70 aro 13 fiete uno Mille fire–Produto
novo(semuso),pneu
não
pode
serre
moldado,recauchutado,reformado, ecológico ou
similar-O item devera atender as normas da
ABNT.
Peneu 235/70 Aro 16 ATR MMC-L200–Produto
novo(semuso),pneu
não
pode
serre
moldado,recauchutado,reformado, ecológico ou
similar-O item devera atender as normas da
ABNT.
Pneu 205/75 R16 ATR FIAT/DUCATO –Produto
novo(sem
uso),pneu
não
pode
ser
remoldado,recauchutado,
reformado,ecológicoousimilarOitemdeveraatenderasnormasdaABNT,serde.
Câmara de Ar Micro ônibus–para pneu
aro17.5-25–Produto novo(semuso),a camara não

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID
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---------------------------------------------------------------------------------------------------pode serre moldado,recauchutado,reformado,
ecológico ou similar-O item devera atender as
normas da ABNT.
21
BateriaAutomotiva Pá carregadeira –de100
UNID
amperes, 12 v com casco,baixa manutenção.
4,00
700,00
2.800,00
22
BateriaAutomotiva MMC-L200 –e100 amperes,
UNID
12 v com casco,baixa manutenção.
2,00
700,00
1.400,00
23
Bateria Automotiva
Micro
ônibus–e100
UNID
amperes, 12 v com casco,baixa manutenção.
4,00
700,00
2.800,00
24
Bateria Automotiva Retroescavadeira e100
UNID
amperes, 12 v com casco,baixa manutenção..
2,00
700,00
1.400,00
25
Bateria
Automotiva
Motoniveladoura
GB140/B–e100 amperes, 12 v com casco,baixa UNID
manutenção.
4,00
700,00
2.800,00
26
BateriaAutomotiva
Motoniveladoura
GB170/B–de 100 amperes, 12 v com UNID
casco,baixa manutenção.
4,00
700,00
2.800,00
27
Bateria de 60amperes ,com casco,baixa
UNID
manutenção 12V,
16,00
400,00
6.400,00
28
Bateria Automotiva Retroescavadeira –de150
UNID
amperes, 12 v com casco,baixa manutenção.
2,00
950,00
1.900,00
VALOR GLOBAL R$
161.613,00
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CONTRATO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM CONCEDIDAS
ÀS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA

SOCIAL),

VINCULADO

À

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL,
ESTADO DA BAHIA Nº 113/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE BONINAL BAHIA E A EMPRESA J FELIPE DE
SOUSA

EIRELI-EPP

-

JF

ALIMENTOS, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº
02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTES o FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala,
Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
14.827.543/0001-91, neste ato representada pela Senhora Leila Aparecida de Souza,
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, portadora da cédula de identidade
RG nº 13.366.806-10, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 020.215.935-33, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e a
empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI-EPP - JF ALIMENTOS, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Enquadrada como
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Empresa de Pequeno Porte, com sede na Rua Doutor Joaquim Laranjeiras, nº 226,
Bairro Jardim Cruzeiro, Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, CEP
44.024-312, inscrita no CNPJ sob o nº 10.319.372/0001-39, Inscrição Estadual sob o
nº 078.227.666 PP e Inscrição Municipal sob o nº 45.859-7, neste ato representada
na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pela Senhora Jaqueline
Felipe de Souza, portadora da carteira de identidade RG Nº 0699517133, expedida
pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 016.944.245-45, residente e domiciliado na
Rua Carlos Valadares, nº 660, Bairro Queimadinha, Município de Feira de Santana,
Estado

da

Bahia,

CEP

44.050-084,

E-MAIL:

jfelipedesouzaepp@gmail.com,

Telefones: (75) 3223-8568 e (75) 9923-82615, vencedora do processo licitatório na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 307/2022, DATADO DE 31/05/2022, doravante denominada
apenas

CONTRATADA,

resolvem

e

acordam

na

celebração

do

presente

INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pelas Leis Federais nº 8.666/93 e nº
10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes, mediante as cláusulas e
condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente termo a
contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas a serem concedidas às
famílias referenciadas no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social),
vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal
de Boninal, Estado da Bahia, conforme proposta de preços apresentada que fica
fazendo parte deste termo, como se aqui estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial
do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se
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responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
- A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao processo licitatório na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 307/2022, DATADO DE 31/05/2022, que também passa a
fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive
toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA e obedecerá às
condições abaixo discriminadas:
a) O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, em horário comercial (das 08
às 12h e das 14:00 às 16:00h, de segunda-feira a sexta-feira), no prazo de até 08
(oito) dias, nas quantidades e de acordo com as solicitações descritas na Ordem de
Fornecimento emitida pela Contratante.
b) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes, fretes, taxas, emolumentos
e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto
do Contrato.
c) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
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d) A entrega dos itens ocorrerá na sede da Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social, situada na Rua Manoel Gomes de Almeida, nº 177, Centro, Município de
Boninal, Estado da Bahia.
e) As embalagens dos produtos devem apresentar as condições corretas de
armazenamento dos itens. Inclusive para transportes.
f) As Cestas Básicas deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos
produtos desta natureza, caso não satisfaça às especificações exigidas, serão
rejeitadas no ato do recebimento.
g) A mercadoria entregue deverá ser acompanhada das devidas NOTAS FISCAIS,
caso contrário, não serão aceitas, ficando o fornecedor responsável pelos possíveis
danos ocasionados na distribuição da alimentação escolar.
h) O fornecedor deverá entregar a mercadoria em veículos fechados e devidamente
higienizados.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA
ORGÃO
09/09 – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
– FUNDO MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

FONTE DE
PROJETO/ATIVIDAD
PAGAMENTO
E
PROGRAMA DE
TRABALHO
0000
2082
–
MANUTENÇÃO
DO
PROGRAMA
DE
BENEFÍCIOS
EVENTUAIS.

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
3390.32.00

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do
presente contrato é de até 31/12/2022 a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos,
taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados através de ordem
bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora licitado, no
prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: As faturas deverão ser emitidas em favor do FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Rua Jose de Souza Guedes,
n° 218 - Sala, Centro, Boninal - Bahia, CEP 46.740-000, CNPJ Nº 14.827.543/000191.
PARÁGRAFO QUINTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha
sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por
escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e
Financeira.
PARÁGRAFO SÉTIMO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO OITAVO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei Federal
nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art.
78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as
especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado,

providenciando

sua

imediata

correção,

sem

ônus

CONTRATANTE;
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f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade
da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou
entidade contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva
da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pela
Senhora Leila Aparecida de Souza, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social,
deste Município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica designado o Servidor Marcelo Neves de Sousa, no
cargo de Diretor de Planejamento da Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social, deste município de Boninal Estado da Bahia, como responsável pelo
acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato em questão, nos termos da
disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial
ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela Contratante,
sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
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PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO: Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não
incidirá atualização monetária.
PARAGRAFO QUARTO - A Contratante poderá efetuar a retenção de qualquer
pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas.
PARAGRAFO QUINTO – A Contratante poderá revogar ou anular esta licitação, sem
que, disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, compensação ou
reclamação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público,
aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
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PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 17 de junho de 2022.
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CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

LEILA APARECIDA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CO-PARTICIPANTE

JAQUELINE FELIPE DE SOUZA
J FELIPE DE SOUSA EIRELI-EPP - JF ALIMENTOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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ANEXO I
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE
Açúcar cristal granulado – sem
umidade, cor clara característica e
nenhum tipo de sujidade, composição
nutricional porção (5g): Máximo de:
valor energético 20 kcal=84 kj e
carboidratos 5g, não conter quantidades
significativas de proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras
trans, fibra alimentar e sódio.
Embalagem em polietileno contendo
especificações do produto, data de
1 fabricação e prazo de validade.
Pacote de 1 KG
Arroz - tipo parboilizado, cor amarelo,
tipo 1, sem sujidades ou presenças de
parasitas, larvas e bolores. Embalagens
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade.
Composição nutricional porção (50g):
Máximo de: 179 KCAL=752 kj,
carboidrato 40g, Mínimo de: proteína
3,3g. Embalagem em película de
polietileno laminado, medindo 360 x 250
mm; espessura 0,06 mm, com
impressão, atóxico contendo 1 kg do
2 produto.
Pacote de 1 KG

MARCA MODELO

arco
verde

QUANT

VL. UNIT. VL. TOTAL

Pacote de 1 KG

1.800,00

4,50 8.100,00

catarinao Pacote de 1 KG

3.000,00

4,70 14.100,00
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Biscoito cream cracker - alimento obtido
pelo amassamento e cozimento
conveniente de massa de farinha de
trigo preparada com farinhas, amido e
féculas; deverá ser de dupla
embalagem (3 em 1). Composição do
produto: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, açúcar, amido, sal, fermentos,
extrato de malte, estabilizante lecitina
de soja. Composição nutricional porção
(30g): Máximo de: Valor energético
143kcal=601 kg, carboidratos 20g,
gorduras totais de 5,5g, gorduras
saturadas 2,5g, 0 de gorduras trans,
sódio 210mg. Mínimo de: proteínas de
2,6g, fibra alimentar 0,6g. Serão
rejeitados, os biscoitos mal-cozidos,
queimados e de características
3 organolépticas anormais.
Café Tradicional, torrado e moído,
isenta de sujidades e materiais
estranhos. Composição 100% café
puro. Embalagem de 250gr a vácuo, de
primeira qualidade, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e com registro no Ministério da
Saúde, selo de pureza ABIC –
Associação Brasileira da Indústria do
4 Café.

Pacote de 400
gramas

petyan

Pacote de 400
gramas

1.800,00

4,70 8.460,00

Pacote de 250
gramas

doçura

Pacote de 250
gramas

2.400,00

7,60 18.240,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 – FL. 13/18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
55 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Macarrão espaguete com ovos.
Embalado em saco de polietileno
transparente, fechado hermeticamente.
Ingredientes básicos: farinha de trigo de
sêmola ou semolina, ovos e corante
natural de urucum ou outras
substâncias permitidas e submetidas a
processos tecnológicos adequados,
Composição nutricional porção (80g)
Máximo de: valor energético 305
kcal=1281 kj, carboidratos de 62g,
gorduras totais de 2g, gorduras
saturadas 0,5g, gorduras trans 0g,
Mínimo de: proteínas de 6,5g, fibra Pacote de 500
5 alimentar de 1,6g
gramas
Feijão carioquinha – tipo 1, limpo, de 1ª
qualidade, constituído de mínimo 90%
de grãos na cor característica a
variedade correspondente, de tamanho
e formatos naturais, maduros, limpos
e secos, sendo permitido no máximo 2%
de impurezas e materiais estranhos e
livres de parasitas, composição
nutricional porção (60g): Máximo de:
valor energético 202kcal=848kj,
carboidratos de 38g. Mínimo de:
proteínas de 12g, fibra alimentar 11g,
ferro 4,6mg cálcio 62mg. Embalagem
em pacote de película de polietileno
6 laminado transparente, 370 x 250 mm; Pacote de 1 KG

petyan

Pacote de 500
gramas

1.800,00

4,20 7.560,00

bda

Pacote de 1 KG

3.000,00

9,50 28.500,00
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espessura 0,06 mm com impressão,
atóxico contendo 1 kg do produto.
Óleo de soja, derivado de soja
comestível 100% refinado, gordura trans
0, sem colesterol, sem glúten.
Composição nutricional porção (13ml):
Máximo de: valor energético
108kcal=454KJ, gorduras totais 12g,
7 gorduras saturadas 2,1g, gorduras
Sal iodado de mesa, produto composto
de 100% cloreto de sódio, não tóxico.
Apresentação: refinado, sem temperos
e sujeiras. Deverá conter na embalagem
registro do Ministério da Saúde, dados
8 do fabricante.
Fubá tipo creme de milho extrafino,
pacote de polietileno devidamente
fechada, não poderá estar úmida.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
Informação nutricional: porção de 40
gramas contendo 39 gramas de
carboidrato; 3,0 gramas de proteínas;
9 ferro 1,0 MG.

Embalagem pet de
900 ml
liza

Embalagem pet
de 900 ml

1.200,00

11,90 14.280,00

Embalagem de 1
kg

Embalagem de
1 kg

600,00

1,10 660,00

Embalagem de 500
Embalagem de
gramas
guapore 500 gramas

1.800,00

2,30 4.140,00

max
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LEITE INTEGRAL EM PÓ – Leite
integral, pó , 3,8% de gordura saturada,
embalagem de Sachet 400g,
devidamente fechada, contendo 400g
do produto e registro do Ministério da
Agricultura, S.I.F. Ingredientes: Leite
integral e/ou leite concentrado integral,
emulsificante lecitina de soja.
Informação nutricional: Valor energético
129 kcal = 542 kJ, Carboidratos 10 g,
Proteínas 6,6 g, Gorduras totais 7,0 g,
Gorduras saturadas 3,7 g, Gorduras
trans 0, Fibra alimentar0, Sódio100 mg,
Cálcio223 mg.Deverá conter no rótulo
ou impresso na embalagem o prazo de
validade de embalagem fechada de no
mínimo 180 (cento e oitenta) dias. No
ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.
10 Embalagem: SACHÊ 400G.
Embalagem 400 G milko

Embalagem
400 G

1.200,00

15,20 18.240,00
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Margarina c/ sal, a base de óleos
vegetais líquidos e interesterificados,
água, sal, leite desnatado reconstituído,
vitamina A (1.500 U.I./100g),
estabilizantes: mono e diglicerídeos de
ácidos graxos, lecitina de soja e ésteres
de poliglicerol de ácidos graxos,
conservador sorbato de potássio,
acidulante ácido lático, aromatizantes,
antioxidantes: EDTA cálcio dissódico,
BHT e ácido cítrico e corante natural de
urucum e cúrcuma, sem glúten,
embalado em potes plásticos, fechados,
e proveniente de estabelecimento sob
inspeção oficial. Composição nutricional
porção (10g): Máximo de: valor
energético 63kcal=265KJ, gorduras
totais 7g, gorduras saturadas 2g, sódio
11 107mg.
Sabonete, em tablete uso adulto, de
fragrância suave, com grande poder
espumante, ser cremoso, formar o
mínimo de massa gelatinosa que leva
ao seu amolecimento precoce e não
causar irritabilidade dérmica. A
embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência,
número do lote, validade e número de
12 registro no Ministério da Saúde.

Pote plástico de
250 gramas

Pote plástico
claybom de 250 gramas

Tablete de 90
gramas

dove

Tablete de 90
gramas

600,00

5,30 3.180,00

2.400,00

2,80 6.720,00
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Creme Dental, de uso adulto, composto
de flúor, laurel, sulfato de sódio,
sacarina, água, sorbitol, composição
aromática,
polietilenoglicol,
carboximeticelulose, dióxido de silico,
corantes, fluoretode sódio, embalado Caixa de papel de
13 em caixa de papel cartão plastificada 180 gramas
sorriso

Caixa de papel
de 180 gramas

600,00

4,70 2.820,00

VALOR GLOBAL

135.000,00
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CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

APRESENTAÇÃO

ARTÍSTICA POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS/2022,
EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA
BAHIA Nº 101/2022.

CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A
EMPRESA BANDA CAPITÃO FORRÓ
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA –
BANDA

CAPITÃO

DO

FORRÓ

NA

FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade
de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade
RG nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa BANDA
CAPITÃO FORRÓ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – BANDA CAPITÃO DO
FORRÓ, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada,
Enquadrada como Microempresa, com sede na Rua PE E21, Conjunto Planalto
Araturi, nº 55, Bairro Araturi (Jurema), Município de Caucaia, Estado do Ceará,
CEP 61.655-160, inscrita no CNPJ sob o nº 13.843.739/0001-07 e Inscrição
Municipal sob o nº 046432-5, neste ato representada na forma do contrato social
pelo Senhor Enderson de Sousa Andrade Medeiros, portador de Documento
de Identidade RG Nº 2003012043805, emitido por Secretaria da Segurança
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Pública do Estado do Ceará, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
056.844.273-32, residente e domiciliado na Avenida D - Casa, nº 242, 2ª Etapa,
Conjunto Ceará, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.533-602,
denominada de CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando-se de suas
prerrogativas legais, com base no art. 25, III, para contratação de profissional de
qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, para casos de
INEXIGÍVEL LICITAÇÃO, conforme PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 015/2022, RATIFICADA EM 09/06/2022, originário do Processo
Administrativo nº 322/2022, datado de 03/06/2022, resolvem e acordam na
celebração do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, regulado
pela Lei Federal nº. 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir
ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo a
contratação dos serviços de apresentação artística da “BANDA CAPITÃO
FORRÓ”, a realizar-se no dia 26 de junho do corrente ano, por ocasião dos
Tradicionais FESTEJOS JUNINOS/2022, em praça pública, na Sede do município
de Boninal, Estado da Bahia, conforme consta da proposta da contratada, a qual
passa a fazer parte integrante deste instrumento como se transcrita fosse.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA EQUIPE TÉCNICA - A equipe técnica para
montagem e instalação dos equipamentos (instrumentos) para realização dos
serviços das apresentações artísticas, correrão por conta da CONTRATADA.
PARAGRAFO

SEGUNDO

–

DO

LOCAL

DE

INSTALAÇÃO

DOS

EQUIPAMENTOS - Os equipamentos (instrumentos) para execução dos serviços
de apresentação artística, objeto do presente termo de contrato, serão instalados
em locais a serem definidos pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO - O Regime de Execução
do presente contrato será o de Empreitada por Preço Global.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES - A CONTRATANTE
e a CONTRATADA, vinculam-se ao PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 015/2022, RATIFICADA EM 09/06/2022, originário do Processo
Administrativo nº 322/2022, datado de 03/06/2022, que também passa a fazer
parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda
e quaisquer correspondências trocada entre as partes.
PARAGRÁFO PRIMEIRO – DA VINCULAÇÃO LEGAL - Este contrato é regido
pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam
para resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a
execução.
PARAGRÁFO SEGUNDO - DA VINCULAÇÃO DA LICITAÇÃO – A adjudicação
dos serviços de apresentação artística, ora contratados deveu-se ao fato de ter
sido declarada a inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, III, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com redação determinada pela Lei
Federal nº 8.883/94, conforme Despacho da Sra. Prefeita Municipal, datado do dia
09/06/2022.
CLÁUSULA QUARTA – DOS TRANSPORTES DOS EQUIPAMENTOS E
PESSOAL DA CONTRATADA – Correrá por conta da CONTRATADA as
despesas decorrentes da locomoção do pessoal e seus respectivos equipamentos
(instrumentos) para o Município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO
PESSOAL DA CONTRATADA – As despesas decorrentes da hospedagem e
alimentação do pessoal da CONTRATADA, num total de 22 (vinte e duas)
componentes, em hotel e restaurante da cidade, com café da manhã, 02 (duas)
refeições diárias, água, refrigerante e sanduíches para a hora da apresentação
correrão por conta da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA SEGURANÇA – Será de inteira responsabilidade
da CONTRATANTE garantir as condições e a segurança do pessoal e
equipamentos.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES – Pela execução dos serviços de
apresentação artística, em praça pública, na Sede do município de Boninal,
Estado da Bahia, objeto do presente termo de contrato, a CONTRATADA
receberá a importância global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS DESPESAS E ENCARGOS DO CONTRATO –
Nos valores acima indicados estão incluídos todos os custos da CONTRATADA
que versam sobre encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA REVISAO DE PREÇOS – Em nenhuma hipótese
será permitido o reajuste de preços, sendo os mesmos considerados fixos e
irreajustáveis.
CLÁUSULA SEXTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS E DAS DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à
conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no
orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo
descritas:
UNIDADE
GESTORA
ORGÃO
05/05
–
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA

FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE
PAGAMENT
PROGRAMA DE
O
TRABALHO
0000
0024

2056
COMEMORAÇÃO
FESTIVIDADES

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
– 3390.39.00
DE

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos pela execução
dos serviços de apresentação artística, objeto do presente termo de contrato,
serão efetuados, através de cheque nominal e ou depósito bancário em favor da
CONTRATADA, mediante a apresentação dos respectivos documentos fiscais
emitidos pela CONTRATADA devidamente preenchidos corretamente, sem
rasuras e ou entrelinhas e mediante a aprovação da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) do valor
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total global, no ato da assinatura do termo de contrato e o saldo de 50%
(cinquenta por cento) do valor total global, após execução dos serviços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: DA EMISSÃO DAS FATURAS – A CONTRATADA
fica

obrigada

a

emitir

os

respectivos

documentos

fiscais

preenchidos

corretamente sem rasuras e ou entrelinhas, para aprovação da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
PARÁGRAFO

SEGUNDO

–

DA

RATIFICAÇÃO

DOS

PRAZOS

DE

PAGAMENTOS - O prazo de pagamento será de até 05 (cinco) dias úteis, após o
recebimento dos documentos fiscais preenchidos corretamente, sem rasuras e ou
entrelinhas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – DA COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS
FATURAS - A Prefeitura Municipal de Boninal comunicará à Contratada, por
escrito, até o 5º (quinto) dia do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a(s)
falha(s) e/ou irregularidade(s), porventura constatada(s), não eximindo a
responsabilidade da Contratada, pela qualidade, correção e segurança da
execução do objeto do Contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – DO ACATAMENTO DE FATURAS - A Prefeitura
Municipal de Boninal não acatará, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou
qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação, apresentado
por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha sido por
ela, Prefeitura Municipal de Boninal, previamente autorizada, por escrito, e os
títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO QUINTO – DA DEDUÇÃO DOS PAGAMENTOS - A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BONINAL-BA, poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno
direito, os valores correspondentes a qualquer ônus decorrentes da execução do
contrato,

sendo

que

nenhum

pagamento

isentará

a

contratada

das

responsabilidades contratuais.
PARÁGRAFO SEXTO – DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - O Prazo de
pagamento referido no item anterior ficara suspenso na ocorrência de erro ou
qualquer irregularidade apresentada nas Faturas, somente voltando a fluir após
as devidas correções. A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no
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todo ou em parte, na ocorrência de qualquer irregularidade na execução do objeto
deste termo de contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – Os
prazos para execução dos serviços de apresentação artística, por ocasião dos
Tradicionais FESTEJOS JUNINOS/2022, em praça pública, na Sede do município
de Boninal, objeto deste termo, com duração de 02h00min, serão no dia 26 de
junho de 2022.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA RATIFICAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA
DOS SERVIÇOS - Os serviços de apresentação artística, objeto deste termo,
serão realizados no dia 26 de junho de 2022.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA ALTERAÇÃO DOS PRAZOS – O prazo fixado
nesta cláusula somente poderá ser prorrogado desde que haja interesse da
CONTRATANTE e mediante termo aditivo firmado entre as partes.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de
vigência do presente contrato será de até 120 (cento e vinte) dias, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, enquanto perdurar as obrigações da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE e vice-versa, mediante termo
aditivo, nos termos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO - Em caso de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, ficará a CONTRATADA sujeita
às penalidades previstas no Capítulo III - Seção V da Inexecução e da Rescisão
dos Contratos da Lei Federal nº 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES – Em caso de
inadimplemento contratual por culpa da contratada, serão aplicadas as
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS PENALIDADES – Serão aplicadas ao presente
termo de contrato as seguintes penalidades:
a) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo de
10(dez) dias contados da data de sua convocação ficará sujeito à multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor global da proposta.
b) Em caso de inadimplemento de suas obrigações, ficará a contratada sujeita às
penalidades previstas no Capítulo IV - Seção II - Das Sanções Administrativas, da
Lei 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando de logo
estipulada multa de mora 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na
execução do objeto do contrato.
c) O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no
contrato sujeitará o contratado às sanções previstas na Legislação vigente,
garantida

a

prévia

e

ampla

defesa

em

processo

administrativo

e

o

descumprimento de qualquer das cláusulas capaz de ensejar a rescisão deste
contrato implicará na multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do objeto deste
termo de contrato.
d) A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, Estado da Bahia e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
e) A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes
limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o respectivo instrumento dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso da entrega
do objeto;
III - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por
cada dia subseqüente ao trigésimo;
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f) O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativos ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes;
g) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS - A CONTRATANTE exercerá fiscalização sobre a execução do
contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluídos os serviços, os mesmos, serão recebidos
definitivamente, prescindindo-se, na forma da Lei Federal nº 8666/93 do
recebimento provisório, por se tratar de serviços profissionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da
disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

TERCEIRO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na
prestação dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a
imediata correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUINTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada
pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos, Secretário Municipal de Educação e
Cultura.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica designado o Servidor Albino José dos Santos Filho,
Diretor do Departamento de Cultura, Esportes e Lazer, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, deste município de Boninal, Estado da Bahia,
como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato
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em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente
contrato será efetuada conforme disposto no capítulo III- Seção V- Da Inexecução
e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL - Fica
estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a
execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Este contrato
regular-se-á pelas suas clausulas e pelas disposições contidas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
PARAGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas
todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas para a
Inexigibilidade, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO – As partes elegem o Foro da
Comarca de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 09 de junho de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE
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ENDERSON DE SOUSA ANDRADE MEDEIROS
BANDA CAPITÃO FORRÓ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – BANDA
CAPITÃO DO FORRÓ
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 338/2022
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 094/2022
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, RATIFICO e RECONHEÇO a situação de Dispensa de Licitação,
devidamente enquadrada no art. 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, nos
termos do Parecer Jurídico, tornando-o parte integrante deste ato, determinando
a sua publicação como condição de sua eficácia, para contratação direta com a
empresa GENILSON ALVES DE SOUZA MIRANDA DE SEABRA, Pessoa
Jurídica

de

Direito

Privado,

Empresário

Individual,

Enquadrada

como

Microempresa, com sede na Rua Cônego João Pedro Alves, nº 50, Térreo Loja,
Bairro Centro, Município de Seabra, Estado da Bahia, CEP 46.900-000, inscrita
no CNPJ sob o nº 24.816.953/0001-90, Inscrição Estadual sob o nº 132.717.225ME e Inscrição Municipal sob o nº 36345480000150, objetivando a aquisição de
embalagens plástica (sacolas plásticas), com a finalidade de atender a
distribuição de alimentos para as Unidades Escolar, vinculadas à Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, deste Município de Boninal, Estado da Bahia,
com um valor global de R$ 6.236,10 (seis mil, duzentos e trinta e seis reais e
dez centavos).

Autorizando neste ato a emissão do competente empenho em favor da empresa.

Boninal (BA), 21 de junho de 2022.

Celeste Augusta Araújo Paiva
Prefeita Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
DESTE

MUNICÍPIO

DE

BONINAL,

ESTADO

DA

BAHIA,

CONFORME

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, o contratante O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste Augusta
Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua Francisco
Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº 02.325.806-34, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e
alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, e, das demais normas legais aplicáveis, e considerando o resultado do
PREGÃO

ELETRÔNICO

Nº

009/2022,

ORIGINÁRIO

DO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, HOMOLOGADO EM
02/06/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa ALMEIDA & ALMEIDA
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, Sociedade Empresária Limitada, Enquadrada como Microempresa, com
sede na Rua Ana Nery, nº 686, Sala 1, Bairro São José, Município de Seabra,
Estado da Bahia, CEP 46.900-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.124.206/0002-00,
Inscrição Estadual sob o n° 155.137.215 ME e Inscrição Municipal sob o nº
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1723079/000142, adm@almeidaservicoeletrico.com.br, Telefone: (75) 3331-1598,
neste ato representada pela Senhora Emanuella de Mello Souza Almeida,
portadora da carteira de identidade RG Nº 07.443.187-00, expedida pela Secretaria
da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas sob o nº 995.721.845-04, residente e domiciliada no Município de
Seabra, Estado da Bahia, CEP 46.900-000, observadas as condições do Edital que
regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:
O OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das
PROMITENTES CONTRATADAS,
ITEM

EMPRESA

ABAIXO ALMEIDA & ALMEIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
DESTAC LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada,
ADOS Enquadrada como Microempresa, com sede na Rua Ana Nery, nº 686, Sala
1, Bairro São José, Município de Seabra, Estado da Bahia, CEP 46.900-000,
inscrita no CNPJ sob o nº 23.124.206/0002-00, Inscrição Estadual sob o n°
155.137.215 ME e Inscrição Municipal sob o nº 1723079/000142,
adm@almeidaservicoeletrico.com.br, Telefone: (75) 3331-1598, neste ato
representada pela Senhora Emanuella de Mello Souza Almeida, portadora
da carteira de identidade RG Nº 07.443.187-00, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas sob o nº 995.721.845-04, residente e domiciliada no
Município de Seabra, Estado da Bahia, CEP 46.900-000.

Visando a contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material
elétrico para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de
Boninal, Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências
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estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como das propostas comerciais das
PROMITENTES CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em
documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso
para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre
outras:
I.

Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos
participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação
formal.

II.

Entregar os materiais na Sede do Município de Boninal, Estado da Bahia,
em prazo não superior a 08 (oito) dias, contados a partir da data da ordem de
fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades

constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade

da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022.
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a

partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
VI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do
Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que
resulte de acordo celebrado entre o MUNICÍPIO e a CONTRATADA.
VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos

participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
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salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos
seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou
subsidiária.
IX. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com

base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
X.

Manter o prazo de garantia de 12(doze) meses, contado da data da entrega
definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência,
do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de
Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos
materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE MARCA
LUMINARIA
PUBLICA LED SMD
50W BRANCO FRIO
PARA INSTALAÇÃO
EM
BRAÇO
DE
BRISA
ILUMINAÇÃO
LIGHT
18 PÚBLICA.
UND
LED

MODELO
QUANT
LUM LED
P/ POSTE
50W
ILUM.
PÚB.
BIVOLT
IP67
300

VL. UNIT.

185,00

VALOR TOTAL

VL. TOTAL

55.500,00
55.500,00

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor anual estimativo para a contratação na Ata de
Registro de Preços é de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais),
para os itens descritos nesta cláusula, que correrão à conta do orçamento 2022 do
Município de Boninal, Estado da Bahia e serão alocados quando da emissão das
respectivas Notas de Empenho.
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CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor,
sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
PARÁGRAFO ÚNICO: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não
poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, esta

Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de

Preços, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL;
IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma

de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras
formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores Internet, durante a vigência da presente ata;
V. Encaminhar o processo do Pregão Eletrônico e a Ata de Registro de

Preços, devidamente publicada, ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS, para fins de anotação dos valores registrados, visando aferir
os valores das aquisições a serem realizadas.
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes,
visando

alcançar

a

quantidade

de

bens

pretendida,

poderá

contratar

concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços
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registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e
obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a
firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será
formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder
Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à
CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 15 (quinze) dias úteis, após
o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito
bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com
os documentos pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias,
e estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidões de INSS, FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL, FGTS E
TRABALHISTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou
pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções,
passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua
reapresentação e consequente aprovação.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecido o disposto no Art. 65,da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE
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BONINAL, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos
fornecedores registrados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando os preços registrados, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL deverá:
I.

Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de

preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II.

Frustrada

a

negociação,

liberar

o

fornecedor

registrado

do

compromisso assumido; e
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando
igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao
preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:
I.

Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem

aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão
Eletrônico,

confirmada

a

veracidade

dos

motivos

e

comprovantes

apresentados;
II.

Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita

antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO QUARTO: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços
sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores
registrados será cancelado quando:
I.

Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II.

O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III.

O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste
edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV.

Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do
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fornecedor;
O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste

V.

se tornar superior ao praticados no mercado;
Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por

VI.

escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências
do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em
vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis
durante a validade desta Ata;
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei
8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do
contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I.

Advertência;

II.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total registrado;

III.

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

IV.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos
seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
I.

Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde

que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
II.

Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de
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suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III.

Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos

no desenvolvimento dos fornecimentos do MUNICÍPIO ou dos
órgãos municipais;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos
bens,

sem

que

tenham

sido

apresentadas justificativas plausíveis,

estará

caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além
de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta
não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o
Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na
Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal,
a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo
este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação
da sanção;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se realizando o pagamento nos termos acima
definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não
sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação
maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao
MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente
descritas.
PARÁGRAFO ÚNICO: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência
exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla
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defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS,
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às
PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e
especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada
em Ata e homologação feita pelo senhor Gestor Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da
legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca deste
Município de Boninal, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas)
via de igual teor e forma.

Boninal (BA), 13 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

EMANUELLA DE MELLO SOUZA ALMEIDA
ALMEIDA & ALMEIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA
CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

DE

MATERIAL

ELÉTRICO

PARA

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO
DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 104/2022.

CONTRATO
ENTRE

SI

QUE
O

CELEBRAM

MUNICIPIO

DE

BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
ALMEIDA

&

ALMEIDA

CONSTRUÇÃO

E

MANUTENÇÃO

ELÉTRICA

LTDA,

NA

FORMA

ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa ALMEIDA & ALMEIDA
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, Sociedade Empresária Limitada, Enquadrada como Microempresa, com
sede na Rua Ana Nery, nº 686, Sala 1, Bairro São José, Município de Seabra,
Estado da Bahia, CEP 46.900-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.124.206/0002-00,
Inscrição Estadual sob o n° 155.137.215 ME e Inscrição Municipal sob o nº
1723079/000142, adm@almeidaservicoeletrico.com.br, Telefone: (75) 3331-1598,
neste ato representada pela Senhora Emanuella de Mello Souza Almeida,
portadora da carteira de identidade RG Nº 07.443.187-00, expedida pela Secretaria
da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas sob o nº 995.721.845-04, residente e domiciliada no Município de
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Seabra, Estado da Bahia, CEP 46.900-000, vencedora do processo licitatório na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, HOMOLOGADO EM 02/06/2022,
ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE
22/04/2022, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e acordam
na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pelas
Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material elétrico
para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de Boninal,
Estado da Bahia, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pela
contratante, obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do Pregão
Presencial Eletrônico nº 009/2022 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022)
que independente de transcrição, integra este instrumento e em conformidade com o
Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a subcontratação do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do
contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.

CLÁUSULA

SEGUNDA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022,
HOMOLOGADO EM 02/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, que também passa a fazer parte integrante
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deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA, conforme
definido no edital e obedecerá às condições abaixo discriminadas:
a) O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma parcelada e de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, solicitado através de
Ordem de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transportes, e cada entrega deverá ser feita em no máximo de 08 (oito) dias,
contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
b) A entrega dos produtos será no Almoxarifado da Secretaria Municipal
Infraestrutura e Transportes, situado na Rua Francisco de Matos Sobrinho, nº
168, Centro, Boninal – Bahia, CEP 46.740-000, na quantidade solicitada, no
horário compreendido entre 08:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira
c) Todos os produtos cotados deverão apresentar selo da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, de acordo com a NBR vigente e Certificado de
Conformidade do INMETRO, no que couber, sob pena de devolução no ato da
entrega.
d) A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
e) Os produtos serão recebidos e aceitos, da seguinte forma:
f) Provisoriamente, no ato da entrega;
g) Definitivamente, mediante atesto na (s) Nota (s) Fiscal (ais), na hipótese de não
haver qualquer irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar eventuais
defeitos constatados posteriormente. O objeto será rejeitado, caso não esteja em
conformidade com a proposta apresentada;
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h) Os produtos entregues deverão estar em conformidade com o especificado na
Planilha de discriminação contida no referido Termo de Referência;
i) Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as
condições estabelecidas neste termo, ficando acordado que, independentemente da
aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do material proposto, obrigandose a repor aquele que apresentar defeito ou má qualidade, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da notificação, sem ônus adicional ao contratante, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no contrato.
j) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes, fretes, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o objeto do Contrato.
k) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
l) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Termo de Referência.
m) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento.
n) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
o) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
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recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE
GESTORA
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA NATUREZA
ORGÃO
TRABALHO
DA DESPESA
06/06
–
0000
2033 – MANUTENÇÃO
3390.30.00
SECRETARIA
0042
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INFRAESTRUTU
INFRAESTRUTURA E
RA
E
TRANSPORTES
TRANSPORTES
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de vigência do
presente contrato é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE MARCA
LUMINARIA
PUBLICA LED SMD
50W BRANCO FRIO
PARA INSTALAÇÃO
EM
BRAÇO
DE
BRISA
ILUMINAÇÃO
LIGHT
18 PÚBLICA.
UND
LED

MODELO
QUANT
LUM LED
P/ POSTE
50W
ILUM.
PÚB.
BIVOLT
IP67
300

VL. UNIT.

185,00

VALOR TOTAL

VL. TOTAL

55.500,00
55.500,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da
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Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei
Federal nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as
especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado,

providenciando

sua

imediata

correção,

sem

ônus

para

o

CONTRATANTE;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às
repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
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caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
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PARÁGRAFO SEXTO: Fica designado o Engenheiro Civil, Senhor João Manoel
Pereira Rocha Neto, inscrito no CREA nº 0515043133, vinculado à Secretária
Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório

e

o

seu

pagamento

não

eximirá

o

CONTRATADO

da

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 13 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

EMANUELLA DE MELLO SOUZA ALMEIDA
ALMEIDA & ALMEIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
DESTE

MUNICÍPIO

DE

BONINAL,

ESTADO

DA

BAHIA,

CONFORME

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, o contratante O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste Augusta
Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua Francisco
Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº 02.325.806-34, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e
alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, e, das demais normas legais aplicáveis, e considerando o resultado do
PREGÃO

ELETRÔNICO

Nº

009/2022,

ORIGINÁRIO

DO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, HOMOLOGADO EM
02/06/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa BA LUZ INDUSTRIA E
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Enquadrada como
Microempresa, com sede na Avenida Villes, Nº 3353, Quadra 57, Lote 06,
Loteamento Moinho dos Ventos, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP
74.371-580, inscrita no CNPJ sob o nº 40.690.097/0001-26, Inscrição Estadual sob o
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
PREGÃO LETRÔNICO Nº 009/2022 – SRP – FL. 1/22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
94 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------

n°

10.824.336-2

e

Inscrição

Municipal

sob

o

nº

5288320,

e-mails:

baluzind@hotmail.com e licitacaobaluzind@outlook.com. Telefones: (65) 30291234 e (65) 9815-00540, neste ato representada pelo Senhor Marcelo Evangelista
de Oliveira, portador da Carteira de Identidade RG Nº 3426342, expedida pela
Secretaria de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 857.158.241-68, residente e domiciliado na
Rua VD, nº 47, QD 35, LT 16, Bairro Vereda Dos Buritis, Município de Goiânia,
Estado de Goiás, CEP 74.371-580, observadas as condições do Edital que regem o
Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:
O OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das
PROMITENTES CONTRATADAS,
ITEM

EMPRESA

ABAIXO BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI,
DESTAC Pessoa Jurídica de Direito Privado, Empresa Individual de Responsabilidade
ADOS Limitada, Enquadrada como Microempresa, com sede na Avenida Villes, Nº
3353, Quadra 57, Lote 06, Loteamento Moinho dos Ventos, Município de
Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.371-580, inscrita no CNPJ sob o nº
40.690.097/0001-26, Inscrição Estadual sob o n° 10.824.336-2 e Inscrição
Municipal

sob

o

nº

5288320,

e-mails:

baluzind@hotmail.com

e

licitacaobaluzind@outlook.com. Telefones: (65) 3029-1234 e (65) 981500540, neste ato representada pelo Senhor Marcelo Evangelista de
Oliveira, portador da Carteira de Identidade RG Nº 3426342, expedida pela
Secretaria de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 857.158.241-68, residente e
domiciliado na Rua VD, nº 47, QD 35, LT 16, Bairro Vereda Dos Buritis,
Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.371-580
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Visando a contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material
elétrico para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de
Boninal, Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como das propostas comerciais das
PROMITENTES CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em
documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso
para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre
outras:
I.

Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos
participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação
formal.

II.

Entregar os materiais na Sede do Município de Boninal, Estado da Bahia,
em prazo não superior a 08 (oito) dias, contados a partir da data da ordem de
fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades

constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade

da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022.
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a
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partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
VI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do
Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que
resulte de acordo celebrado entre o MUNICÍPIO e a CONTRATADA.
VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos

participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:

salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos
seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou
subsidiária.
IX. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com

base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
X.

Manter o prazo de garantia de 12(doze) meses, contado da data da entrega
definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência,
do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de
Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos
materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
UNIDAD
ITEM DESCRIÇÃO
E
RELÉ
FOTOELÉTRICO
MOD RM 74/N220V
02 1000W 50/60HZ
UND

MARCA

MODELO

QUANT VL. UNIT.

EXATRO
N

RFR2FS

1.800

VL.
TOTAL

17,40

31.320,00

BRACO
CURVO
ALLED
ALL 100
200
07 GALVANIZADO
UND
19,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.800,00
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PÚBLICA 1 METRO
25MM
VALOR TOTAL

35.120,00

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor anual estimativo para a contratação na Ata de
Registro de Preços é de R$ 35.120,00 (trinta e cinco mil, cento e vinte reais), para
os itens descritos nesta cláusula, que correrão à conta do orçamento 2022 do
Município de Boninal, Estado da Bahia e serão alocados quando da emissão das
respectivas Notas de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor,
sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
PARÁGRAFO ÚNICO: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não
poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, esta

Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de

Preços, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL;
IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma

de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras
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Internet, durante a vigência da presente ata;
V. Encaminhar o processo do Pregão Eletrônico e a Ata de Registro de

Preços, devidamente publicada, ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS, para fins de anotação dos valores registrados, visando aferir
os valores das aquisições a serem realizadas.
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes,
visando

alcançar

a

quantidade

de

bens

pretendida,

poderá

contratar

concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e
obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a
firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será
formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder
Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à
CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 15 (quinze) dias úteis, após
o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito
bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com
os documentos pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias,
e estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidões de INSS, FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL, FGTS E
TRABALHISTA.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou
pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções,
passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua
reapresentação e consequente aprovação.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecido o disposto no Art. 65,da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos
fornecedores registrados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando os preços registrados, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL deverá:
I.

Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de

preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II.

Frustrada

a

negociação,

liberar

o

fornecedor

registrado

do

compromisso assumido; e
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando
igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao
preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:
I.

Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem

aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão
Eletrônico,

confirmada

a

veracidade

dos

motivos

e

comprovantes

apresentados;
II.

Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita

antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os
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demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO QUARTO: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços
sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores
registrados será cancelado quando:
I.

Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II.

O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III.

O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste
edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do

IV.

fornecedor;
O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste

V.

se tornar superior ao praticados no mercado;
Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por

VI.

escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências
do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em
vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis
durante a validade desta Ata;
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei
8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do
contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I.

Advertência;

II.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total registrado;

III.

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

IV.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos
seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde

I.

que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde

II.

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III.

Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos

no desenvolvimento dos fornecimentos do MUNICÍPIO ou dos
órgãos municipais;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos
bens,

sem

que

tenham

sido

apresentadas justificativas plausíveis,

estará

caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além
de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta
não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o
Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na
Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal,
a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo
este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação
da sanção;
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se realizando o pagamento nos termos acima
definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não
sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação
maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao
MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente
descritas.
PARÁGRAFO ÚNICO: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência
exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla
defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS,
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às
PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e
especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada
em Ata e homologação feita pelo senhor Gestor Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da
legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca deste
Município de Boninal, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas)
via de igual teor e forma.
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Boninal (BA), 13 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

DE

MATERIAL

ELÉTRICO

PARA

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO
DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 105/2022.

CONTRATO
ENTRE

QUE

SI

O

CELEBRAM

MUNICIPIO

DE

BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI,
NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa BA LUZ INDUSTRIA E
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Enquadrada como
Microempresa, com sede na Avenida Villes, Nº 3353, Quadra 57, Lote 06,
Loteamento Moinho dos Ventos, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP
74.371-580, inscrita no CNPJ sob o nº 40.690.097/0001-26, Inscrição Estadual sob o
n°

10.824.336-2

e

Inscrição

Municipal

sob

o

nº

5288320,

e-mails:

baluzind@hotmail.com e licitacaobaluzind@outlook.com. Telefones: (65) 30291234 e (65) 9815-00540, neste ato representada pelo Senhor Marcelo Evangelista
de Oliveira, portador da Carteira de Identidade RG Nº 3426342, expedida pela
Secretaria de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 857.158.241-68, residente e domiciliado na
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Rua VD, nº 47, QD 35, LT 16, Bairro Vereda Dos Buritis, Município de Goiânia,
Estado de Goiás, CEP 74.371-580, vencedora do processo licitatório na modalidade
PREGÃO

ELETRÔNICO

Nº

009/2022,

HOMOLOGADO

EM

02/06/2022,

ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE
22/04/2022, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e acordam
na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pelas
Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material elétrico
para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de Boninal,
Estado da Bahia, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pela
contratante, obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do Pregão
Presencial Eletrônico nº 009/2022 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022)
que independente de transcrição, integra este instrumento e em conformidade com o
Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a subcontratação do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do
contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.

CLÁUSULA

SEGUNDA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022,
HOMOLOGADO EM 02/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, que também passa a fazer parte integrante
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deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA, conforme
definido no edital e obedecerá às condições abaixo discriminadas:
a) O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma parcelada e de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, solicitado através de
Ordem de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transportes, e cada entrega deverá ser feita em no máximo de 08 (oito) dias,
contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
b) A entrega dos produtos será no Almoxarifado da Secretaria Municipal
Infraestrutura e Transportes, situado na Rua Francisco de Matos Sobrinho, nº
168, Centro, Boninal – Bahia, CEP 46.740-000, na quantidade solicitada, no
horário compreendido entre 08:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira
c) Todos os produtos cotados deverão apresentar selo da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, de acordo com a NBR vigente e Certificado de
Conformidade do INMETRO, no que couber, sob pena de devolução no ato da
entrega.
d) A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
e) Os produtos serão recebidos e aceitos, da seguinte forma:
f) Provisoriamente, no ato da entrega;
g) Definitivamente, mediante atesto na (s) Nota (s) Fiscal (ais), na hipótese de não
haver qualquer irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar eventuais
defeitos constatados posteriormente. O objeto será rejeitado, caso não esteja em
conformidade com a proposta apresentada;
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h) Os produtos entregues deverão estar em conformidade com o especificado na
Planilha de discriminação contida no referido Termo de Referência;
i) Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as
condições estabelecidas neste termo, ficando acordado que, independentemente da
aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do material proposto, obrigandose a repor aquele que apresentar defeito ou má qualidade, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da notificação, sem ônus adicional ao contratante, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no contrato.
j) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes, fretes, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o objeto do Contrato.
k) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
l) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Termo de Referência.
m) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento.
n) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
o) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
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recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE
GESTORA
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA NATUREZA
ORGÃO
TRABALHO
DA DESPESA
06/06
–
0000
2033 – MANUTENÇÃO
3390.30.00
SECRETARIA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INFRAESTRUTU
INFRAESTRUTURA E
RA
E
TRANSPORTES
TRANSPORTES
0042
2034
–
FEP
MANUTENÇÃO DOS
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIE
S
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de vigência do
presente contrato é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 35.120,00 (trinta e cinco mil, cento e vinte reais).
UNIDAD
ITEM DESCRIÇÃO
E
RELÉ
FOTOELÉTRICO
MOD RM 74/N220V
02 1000W 50/60HZ
UND
BRACO
CURVO
GALVANIZADO
PARA LUMINÁRIA
PÚBLICA 1 METRO
25MM
07
UND

MARCA

MODELO

QUANT VL. UNIT.

EXATRO
N

RFR2FS

1.800

ALLED

ALL 100

200

VL.
TOTAL

17,40

31.320,00

19,00

3.800,00

VALOR TOTAL

35.120,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
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indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei
Federal nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as
especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado,

providenciando

sua

imediata

correção,

sem

ônus

para

o

CONTRATANTE;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às
repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
PREGÃO LETRÔNICO Nº 009/2022 – SRP – FL. 18/22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
111 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------

i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
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PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SEXTO: Fica designado o Engenheiro Civil, Senhor João Manoel
Pereira Rocha Neto, inscrito no CREA nº 0515043133, vinculado à Secretária
Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório

e

o

seu

pagamento

não

eximirá

o

CONTRATADO

da

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
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PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 13 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
DESTE

MUNICÍPIO

DE

BONINAL,

ESTADO

DA

BAHIA,

CONFORME

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, o contratante O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste Augusta
Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua Francisco
Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº 02.325.806-34, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e
alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, e, das demais normas legais aplicáveis, e considerando o resultado do
PREGÃO

ELETRÔNICO

Nº

009/2022,

ORIGINÁRIO

DO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, HOMOLOGADO EM
02/06/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa MULTILUZ COMERCIAL
LTDA - MULTILUZ COMERCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade
Empresária Limitada, Enquadrada como Microempresa, com sede na Rua Santa Marta, nº
151, Bairro Bela Vista, Município de Palhoça, Estado de Santa Catarina, CEP 88.132-712,
inscrita no CNPJ sob o nº 31.128.170/0001-80, Inscrição Estadual sob o n° 258771429 e
Inscrição Municipal sob o nº 39354024, e-mails: licita2406@gmail.com Telefones: (48)
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3017-0002 e (48) 9913-06887, neste ato representada pelo Senhor João Vitor
Campos de Lima, portador da Carteira de Identidade RG Nº 8265988, expedida
pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 003.232.052-32, residente e
domiciliado na Rua Santa Marta, nº 151, Bairro Bela Vista, Município de Palhoça, Estado
de Santa Catarina, CEP 88.132-712, observadas as condições do Edital que regem o

Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:
O OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das
PROMITENTES CONTRATADAS,
ITEM

EMPRESA

ABAIXO MULTILUZ COMERCIAL LTDA - MULTILUZ COMERCIAL, Pessoa Jurídica de
DESTAC Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada, Enquadrada como Microempresa,
ADOS

com sede na Rua Santa Marta, nº 151, Bairro Bela Vista, Município de Palhoça,
Estado de Santa Catarina, CEP 88.132-712, inscrita no CNPJ sob o nº
31.128.170/0001-80, Inscrição Estadual sob o n° 258771429 e Inscrição Municipal
sob o nº 39354024, e-mails: licita2406@gmail.com Telefones: (48) 3017-0002

e (48) 9913-06887, neste ato representada pelo Senhor João Vitor Campos
de Lima, portador da Carteira de Identidade RG Nº 8265988, expedida pela
Secretaria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 003.232.052-32, residente e
domiciliado na Rua Santa Marta, nº 151, Bairro Bela Vista, Município de Palhoça,
Estado de Santa Catarina, CEP 88.132-712.

Visando a contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material
elétrico para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de
Boninal, Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como das propostas comerciais das
PROMITENTES CONTRATADA.
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PARÁGRAFO ÚNICO: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em
documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso
para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre
outras:
I.

Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos
participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação
formal.

II.

Entregar os materiais na Sede do Município de Boninal, Estado da Bahia,
em prazo não superior a 08 (oito) dias, contados a partir da data da ordem de
fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades

constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade

da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022.
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a

partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
VI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do
Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que
resulte de acordo celebrado entre o MUNICÍPIO e a CONTRATADA.
VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos

participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:

salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos
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seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou
subsidiária.
IX. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com

base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
X.

Manter o prazo de garantia de 12(doze) meses, contado da data da entrega
definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência,
do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de
Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos
materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
VL.
VL.
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE MARCA
MODELO QUANT UNIT.
TOTAL
BASE
TOMADA
FIXA1: F23A PARA
RELÉ
FOTOELETRICO
BASE EM AÇO
GALVANIZADO
COM
CABOS
CONDUTORES
1 TENSÃO 220 V
UND
TECNOLINS BASEFIXA 400,00
4,60 1.840,00

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor anual estimativo para a contratação na Ata de
Registro de Preços é de R$ 1.840,00 (hum mil e oitocentos e quarenta reais), para
os itens descritos nesta cláusula, que correrão à conta do orçamento 2022 do
Município de Boninal, Estado da Bahia e serão alocados quando da emissão das
respectivas Notas de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor,
sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
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PARÁGRAFO ÚNICO: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não
poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, esta

Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de

Preços, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL;
IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma

de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras
formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores Internet, durante a vigência da presente ata;
V. Encaminhar o processo do Pregão Eletrônico e a Ata de Registro de

Preços, devidamente publicada, ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS, para fins de anotação dos valores registrados, visando aferir
os valores das aquisições a serem realizadas.
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes,
visando

alcançar

a

quantidade

de

bens

pretendida,

poderá

contratar

concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e
obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a
firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
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específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será
formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder
Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à
CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 15 (quinze) dias úteis, após
o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito
bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com
os documentos pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias,
e estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidões de INSS, FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL, FGTS E
TRABALHISTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou
pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções,
passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua
reapresentação e consequente aprovação.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecido o disposto no Art. 65,da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos
fornecedores registrados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando os preços registrados, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL deverá:
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I.

Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de

preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II.

Frustrada

a

negociação,

liberar

o

fornecedor

registrado

do

compromisso assumido; e
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando
igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao
preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:
I.

Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem

aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão
Eletrônico,

confirmada

a

veracidade

dos

motivos

e

comprovantes

apresentados;
II.

Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita

antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO QUARTO: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços
sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores
registrados será cancelado quando:
I.

Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II.

O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III.

O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste
edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV.

Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do
fornecedor;

V.

O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste
se tornar superior ao praticados no mercado;

VI.

Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por
escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências
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do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em
vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis
durante a validade desta Ata;
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei
8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do
contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I.

Advertência;

II.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total registrado;

III.

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

IV.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos
seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde

I.

que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde

II.

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III.

Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos

no desenvolvimento dos fornecimentos do MUNICÍPIO ou dos
órgãos municipais;
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos
bens,

sem

que

tenham

sido

apresentadas justificativas plausíveis,

estará

caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além
de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta
não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o
Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na
Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal,
a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo
este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação
da sanção;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se realizando o pagamento nos termos acima
definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não
sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação
maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao
MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente
descritas.
PARÁGRAFO ÚNICO: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência
exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla
defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO
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ELETRÔNICO Nº 009/2022 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS,
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às
PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e
especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada
em Ata e homologação feita pelo senhor Gestor Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da
legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca deste
Município de Boninal, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas)
via de igual teor e forma.
Boninal (BA), 13 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA
MULTILUZ COMERCIAL LTDA - MULTILUZ COMERCIAL
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

DE

MATERIAL

ELÉTRICO

PARA

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO
DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 106/2022.

CONTRATO
ENTRE

SI

QUE
O

CELEBRAM

MUNICIPIO

DE

BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
MULTILUZ
MULTILUZ

COMERCIAL

LTDA

COMERCIAL,

-

NA

FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa MULTILUZ COMERCIAL
LTDA - MULTILUZ COMERCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade
Empresária Limitada, Enquadrada como Microempresa, com sede na Rua Santa
Marta, nº 151, Bairro Bela Vista, Município de Palhoça, Estado de Santa Catarina,
CEP 88.132-712, inscrita no CNPJ sob o nº 31.128.170/0001-80, Inscrição Estadual
sob o n° 258771429 e Inscrição Municipal sob o nº 39354024, e-mails:
licita2406@gmail.com Telefones: (48) 3017-0002 e (48) 9913-06887, neste ato
representada pelo Senhor João Vitor Campos de Lima, portador da Carteira de
Identidade RG Nº 8265988, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado de Santa Catarina, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o
nº 003.232.052-32, residente e domiciliado na Rua Santa Marta, nº 151, Bairro Bela
Vista, Município de Palhoça, Estado de Santa Catarina, CEP 88.132-712, vencedora
do processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022,
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HOMOLOGADO EM 02/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº

200/2022,

DATADO

DE

22/04/2022,

doravante

denominada

apenas

CONTRATADA, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, que se regerá pelas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e
pelas demais disposições pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir
ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material elétrico
para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de Boninal,
Estado da Bahia, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pela
contratante, obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do Pregão
Presencial Eletrônico nº 009/2022 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022)
que independente de transcrição, integra este instrumento e em conformidade com o
Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a subcontratação do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do
contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.

CLÁUSULA

SEGUNDA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022,
HOMOLOGADO EM 02/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, que também passa a fazer parte integrante
deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
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PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA, conforme
definido no edital e obedecerá às condições abaixo discriminadas:
a) O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma parcelada e de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, solicitado através de
Ordem de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transportes, e cada entrega deverá ser feita em no máximo de 08 (oito) dias,
contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
b) A entrega dos produtos será no Almoxarifado da Secretaria Municipal
Infraestrutura e Transportes, situado na Rua Francisco de Matos Sobrinho, nº
168, Centro, Boninal – Bahia, CEP 46.740-000, na quantidade solicitada, no
horário compreendido entre 08:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira
c) Todos os produtos cotados deverão apresentar selo da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, de acordo com a NBR vigente e Certificado de
Conformidade do INMETRO, no que couber, sob pena de devolução no ato da
entrega.
d) A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
e) Os produtos serão recebidos e aceitos, da seguinte forma:
f) Provisoriamente, no ato da entrega;
g) Definitivamente, mediante atesto na (s) Nota (s) Fiscal (ais), na hipótese de não
haver qualquer irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar eventuais
defeitos constatados posteriormente. O objeto será rejeitado, caso não esteja em
conformidade com a proposta apresentada;
h) Os produtos entregues deverão estar em conformidade com o especificado na
Planilha de discriminação contida no referido Termo de Referência;
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i) Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as
condições estabelecidas neste termo, ficando acordado que, independentemente da
aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do material proposto, obrigandose a repor aquele que apresentar defeito ou má qualidade, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da notificação, sem ônus adicional ao contratante, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no contrato.
j) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes, fretes, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o objeto do Contrato.
k) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
l) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Termo de Referência.
m) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento.
n) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
o) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE

FONTE DE

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE
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GESTORA
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA NATUREZA
ORGÃO
TRABALHO
DA DESPESA
06/06
–
0000
2033 – MANUTENÇÃO
3390.30.00
SECRETARIA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INFRAESTRUTU
INFRAESTRUTURA E
RA
E
TRANSPORTES
TRANSPORTES
0042
2034
–
FEP
MANUTENÇÃO DOS
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIE
S
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de vigência do
presente contrato é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 1.840,00 (hum mil, oitocentos e quarenta reais), materiais
constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
VL.
VL.
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE MARCA
MODELO QUANT UNIT.
TOTAL
BASE
TOMADA
FIXA1: F23A PARA
RELÈ
FOTOELETRICO
BASE EM AÇO
GALVANIZADO
COM
CABOS
CONDUTORES
1 TENSÃO 220 V
UND
TECNOLINS BASEFIXA 400,00
4,60 1.840,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei
Federal nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as
especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado,

providenciando

sua

imediata

correção,

sem

ônus

para

o

CONTRATANTE;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às
repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
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i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
PREGÃO LETRÔNICO Nº 009/2022 – SRP – FL. 18/21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
133 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SEXTO: Fica designado o Engenheiro Civil, Senhor João Manoel
Pereira Rocha Neto, inscrito no CREA nº 0515043133, vinculado à Secretária
Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório

e

o

seu

pagamento

não

eximirá

o

CONTRATADO

da

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
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PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 13 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA
MULTILUZ COMERCIAL LTDA - MULTILUZ COMERCIAL
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
DESTE

MUNICÍPIO

DE

BONINAL,

ESTADO

DA

BAHIA,

CONFORME

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, o contratante O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste Augusta
Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua Francisco
Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº 02.325.806-34, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e
alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, e, das demais normas legais aplicáveis, e considerando o resultado do
PREGÃO

ELETRÔNICO

Nº

009/2022,

ORIGINÁRIO

DO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, HOMOLOGADO EM
02/06/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. – EPP - MORK - SOLUCOES EM
ENERGIA SOLAR, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária
Limitada, Enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, com sede na Rua
Presidente Faria, nº 642, Sala 02, Bairro Colônia Faria, Município de Colombo,
Estado do Paraná, CEP 83.411-050, inscrita no CNPJ sob o nº 24.616.322/0001-28,
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Inscrição Estadual sob o n° 90719642-96 e Inscrição Municipal sob o nº 54037588,
e-mails: licitacao@mork.com.br e mork@mork.com.br Telefones: (41) 3666-6336,
neste ato representada pelo Senhor Edher Tulio de Almeida, portador da Carteira
de Identidade RG Nº 7.228.876-9, expedida pela Secretaria da Segurança Pública
do Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº
025.541.559-17, residente e domiciliado na Rua Presidente Faria, nº 654, Bairro
Colônia Faria, Município de Colombo, Estado do Paraná, CEP 83.411-050,
observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas
cláusulas que seguem:
O OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das
PROMITENTES CONTRATADAS,
ITEM

EMPRESA

ABAIXO MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. – EPP DESTAC MORK - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR, Pessoa Jurídica de Direito
ADOS Privado, Sociedade Empresária Limitada, Enquadrada como Empresa de
Pequeno Porte, com sede na Rua Presidente Faria, nº 642, Sala 02, Bairro
Colônia Faria, Município de Colombo, Estado do Paraná, CEP 83.411-050,
inscrita no CNPJ sob o nº 24.616.322/0001-28, Inscrição Estadual sob o n°
90719642-96 e Inscrição Municipal sob o nº 54037588, e-mails:
licitacao@mork.com.br e mork@mork.com.br Telefones: (41) 3666-6336,
neste ato representada pelo Senhor Edher Tulio de Almeida, portador da
Carteira de Identidade RG Nº 7.228.876-9, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas sob o nº 025.541.559-17, residente e domiciliado na Rua
Presidente Faria, nº 654, Bairro Colônia Faria, Município de Colombo, Estado
do Paraná, CEP 83.411-050.
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Visando a contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material
elétrico para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de
Boninal, Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como das propostas comerciais das
PROMITENTES CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em
documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso
para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre
outras:
I.

Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos
participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação
formal.

II.

Entregar os materiais na Sede do Município de Boninal, Estado da Bahia,
em prazo não superior a 08 (oito) dias, contados a partir da data da ordem de
fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades

constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade

da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022.
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a

partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
VI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do
Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que
resulte de acordo celebrado entre o MUNICÍPIO e a CONTRATADA.
VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos
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participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:

salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos
seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou
subsidiária.
IX. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com

base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
X.

Manter o prazo de garantia de 12(doze) meses, contado da data da entrega
definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência,
do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de
Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos
materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE MARCA
MODELO
FITA
DE
AUTOFUSÃO DE
BORRACHA
DE
SILICONE FUSÃO
INSTANTANTANEA
(NÃO
VUCANIZÁVEL)
CLASSE
DE
TEMPERATURA
:90ºC DIAMENTRO
:ESPESSURA
0.76MM, LARGURA
19MM,
COMPRIMENTO
3 5M
UND
DECORLUX FI 1055

VL.
QUANT UNIT.

20,00

VL.
TOTAL

19,90 398,00
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PARÁGRAFO ÚNICO: O valor anual estimativo para a contratação na Ata de
Registro de Preços é de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), para os itens
descritos nesta cláusula, que correrão à conta do orçamento 2022 do Município de
Boninal, Estado da Bahia e serão alocados quando da emissão das respectivas
Notas de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor,
sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
PARÁGRAFO ÚNICO: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não
poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, esta

Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de

Preços, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL;
IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma

de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras
formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores Internet, durante a vigência da presente ata;
V. Encaminhar o processo do Pregão Eletrônico e a Ata de Registro de

Preços, devidamente publicada, ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS, para fins de anotação dos valores registrados, visando aferir
os valores das aquisições a serem realizadas.
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DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes,
visando

alcançar

a

quantidade

de

bens

pretendida,

poderá

contratar

concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e
obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a
firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será
formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder
Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à
CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 15 (quinze) dias úteis, após
o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito
bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com
os documentos pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias,
e estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidões de INSS, FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL, FGTS E
TRABALHISTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou
pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções,
passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua
reapresentação e consequente aprovação.
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DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecido o disposto no Art. 65,da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos
fornecedores registrados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando os preços registrados, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL deverá:
I.

Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de

preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II.

Frustrada

a

negociação,

liberar

o

fornecedor

registrado

do

compromisso assumido; e
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando
igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao
preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:
I.

Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem

aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão
Eletrônico,

confirmada

a

veracidade

dos

motivos

e

comprovantes

apresentados;
II.

Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita

antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO QUARTO: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços
sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores
registrados será cancelado quando:
I.

Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II.

O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III.

O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste
edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do

IV.

fornecedor;
O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste

V.

se tornar superior ao praticados no mercado;
Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por

VI.

escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências
do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em
vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis
durante a validade desta Ata;
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei
8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do
contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I.

Advertência;

II.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total registrado;

III.

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

IV.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a
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penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos
seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde

I.

que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde

II.

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III.

Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos

no desenvolvimento dos fornecimentos do MUNICÍPIO ou dos
órgãos municipais;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos
bens,

sem

que

tenham

sido

apresentadas justificativas plausíveis,

estará

caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além
de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta
não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o
Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na
Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal,
a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo
este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação
da sanção;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se realizando o pagamento nos termos acima
definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não
sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação
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maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao
MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente
descritas.
PARÁGRAFO ÚNICO: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência
exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla
defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS,
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às
PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e
especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada
em Ata e homologação feita pelo senhor Gestor Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da
legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca deste
Município de Boninal, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas)
via de igual teor e forma.

Boninal (BA), 13 de junho de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
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MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

EDHER TULIO DE ALMEIDA
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. – EPP - MORK SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

DE

MATERIAL

ELÉTRICO

PARA

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO
DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 107/2022.

CONTRATO
ENTRE

SI

QUE
O

CELEBRAM

MUNICIPIO

DE

BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
MORK SOLAR - PRODUTOS E
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. –
EPP - MORK - SOLUCOES EM
ENERGIA

SOLAR,

NA

FORMA

ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. – EPP - MORK - SOLUCOES EM
ENERGIA SOLAR, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária
Limitada, Enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, com sede na Rua
Presidente Faria, nº 642, Sala 02, Bairro Colônia Faria, Município de Colombo,
Estado do Paraná, CEP 83.411-050, inscrita no CNPJ sob o nº 24.616.322/0001-28,
Inscrição Estadual sob o n° 90719642-96 e Inscrição Municipal sob o nº 54037588,
e-mails: licitacao@mork.com.br e mork@mork.com.br Telefones: (41) 3666-6336,
neste ato representada pelo Senhor Edher Tulio de Almeida, portador da Carteira
de Identidade RG Nº 7.228.876-9, expedida pela Secretaria da Segurança Pública
do Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº
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025.541.559-17, residente e domiciliado na Rua Presidente Faria, nº 654, Bairro
Colônia Faria, Município de Colombo, Estado do Paraná, CEP 83.411-050,
vencedora do processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
009/2022, HOMOLOGADO EM 02/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, doravante denominada
apenas CONTRATADA, resolvem e acordam na celebração do presente
INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pelas Leis Federais nº 8.666/93 e nº
10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes, mediante as cláusulas e
condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material elétrico
para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de Boninal,
Estado da Bahia, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pela
contratante, obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do Pregão
Presencial Eletrônico nº 009/2022 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022)
que independente de transcrição, integra este instrumento e em conformidade com o
Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a subcontratação do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do
contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.

CLÁUSULA

SEGUNDA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022,
HOMOLOGADO EM 02/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
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Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, que também passa a fazer parte integrante
deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA, conforme
definido no edital e obedecerá às condições abaixo discriminadas:
a) O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma parcelada e de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, solicitado através de
Ordem de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transportes, e cada entrega deverá ser feita em no máximo de 08 (oito) dias,
contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
b) A entrega dos produtos será no Almoxarifado da Secretaria Municipal
Infraestrutura e Transportes, situado na Rua Francisco de Matos Sobrinho, nº
168, Centro, Boninal – Bahia, CEP 46.740-000, na quantidade solicitada, no
horário compreendido entre 08:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira
c) Todos os produtos cotados deverão apresentar selo da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, de acordo com a NBR vigente e Certificado de
Conformidade do INMETRO, no que couber, sob pena de devolução no ato da
entrega.
d) A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
e) Os produtos serão recebidos e aceitos, da seguinte forma:
f) Provisoriamente, no ato da entrega;
g) Definitivamente, mediante atesto na (s) Nota (s) Fiscal (ais), na hipótese de não
haver qualquer irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar eventuais
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defeitos constatados posteriormente. O objeto será rejeitado, caso não esteja em
conformidade com a proposta apresentada;
h) Os produtos entregues deverão estar em conformidade com o especificado na
Planilha de discriminação contida no referido Termo de Referência;
i) Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as
condições estabelecidas neste termo, ficando acordado que, independentemente da
aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do material proposto, obrigandose a repor aquele que apresentar defeito ou má qualidade, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da notificação, sem ônus adicional ao contratante, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no contrato.
j) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes, fretes, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o objeto do Contrato.
k) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
l) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Termo de Referência.
m) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento.
n) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
o) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE
GESTORA
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA NATUREZA
ORGÃO
TRABALHO
DA DESPESA
06/06
–
0000
2033 – MANUTENÇÃO
3390.30.00
SECRETARIA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INFRAESTRUTU
INFRAESTRUTURA E
RA
E
TRANSPORTES
TRANSPORTES
0042
2034
–
FEP
MANUTENÇÃO DOS
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIE
S
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de vigência do
presente contrato é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), materiais
constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
VL.
VL.
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE MARCA
MODELO QUANT UNIT.
TOTAL
FITA
DE
AUTOFUSÃO DE
BORRACHA
DE
SILICONE FUSÃO
INSTANTANTANEA
(NÃO
VUCANIZÁVEL)
CLASSE
DE
TEMPERATURA
:90ºC DIAMENTRO
:ESPESSURA
0.76MM, LARGURA
19MM,
COMPRIMENTO
3 5M
UND
DECORLUX FI 1055
20,00
19,90 398,00
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
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interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei
Federal nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as
especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado,

providenciando

sua

imediata

correção,

sem

ônus

para

o

CONTRATANTE;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às
repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
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h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
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dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SEXTO: Fica designado o Engenheiro Civil, Senhor João Manoel
Pereira Rocha Neto, inscrito no CREA nº 0515043133, vinculado à Secretária
Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório

e

o

seu

pagamento

não

eximirá

o

CONTRATADO

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
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b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
Boninal (BA), 13 de junho de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

EDHER TULIO DE ALMEIDA
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. – EPP - MORK SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50
02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
DESTE

MUNICÍPIO

DE

BONINAL,

ESTADO

DA

BAHIA,

CONFORME

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, o contratante O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste Augusta
Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua Francisco
Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº 02.325.806-34, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e
alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, e, das demais normas legais aplicáveis, e considerando o resultado do
PREGÃO

ELETRÔNICO

Nº

009/2022,

ORIGINÁRIO

DO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, HOMOLOGADO EM
02/06/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa MANOEL EDSON F
REIS - LEDLUX MATERIAIS ELETRICOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
Empresário Individual, Enquadrada como Microempresa, com sede na Avenida
José Falcão da Silva, nº 1290, Andar 1, Bairro Baraúna, Município de Feira de
Santana, Estado da Bahia, CEP 44.020-122, inscrita no CNPJ sob o nº
42.528.841/0001-16, Inscrição Estadual sob o n° 181.655.879 e Inscrição Municipal
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sob o nº 78.996-8, e-mails: licitacaoledlux@gmail.com Telefones: (75) 3512-5050,
(75) 3512-5151 e (75) 9984-45151, neste ato representada pelo Senhor Manoel
Edson Ferreira Reis, portador da Carteira de Identidade RG Nº 052393261-58,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 271.698.475-15, residente e
domiciliado na Rua Goiás, nº 955, Bairro Queimadinha, Município de Feira de
Santana, Estado da Bahia, CEP 44.050-494, observadas as condições do Edital que
regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

O OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das
PROMITENTES CONTRATADAS,
ITEM

EMPRESA

ABAIXO MANOEL EDSON F REIS - LEDLUX MATERIAIS ELETRICOS, Pessoa
DESTAC Jurídica de Direito Privado, Empresário Individual, Enquadrada como
ADOS Microempresa, com sede na Avenida José Falcão da Silva, nº 1290, Andar
1, Bairro Baraúna, Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, CEP
44.020-122, inscrita no CNPJ sob o nº 42.528.841/0001-16, Inscrição
Estadual sob o n° 181.655.879 e Inscrição Municipal sob o nº 78.996-8, emails: licitacaoledlux@gmail.com Telefones: (75) 3512-5050, (75) 3512-5151
e (75) 9984-45151, neste ato representada pelo Senhor Manoel Edson
Ferreira Reis, portador da Carteira de Identidade RG Nº 052393261-58,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás, inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 271.698.475-15, residente
e domiciliado na Rua Goiás, nº 955, Bairro Queimadinha, Município de Feira
de Santana, Estado da Bahia, CEP 44.050-494
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Visando a contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material
elétrico para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de
Boninal, Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como das propostas comerciais das
PROMITENTES CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em
documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso
para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre
outras:
I.

Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos
participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação
formal.
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II.

Entregar os materiais na Sede do Município de Boninal, Estado da Bahia,
em prazo não superior a 08 (oito) dias, contados a partir da data da ordem de
fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades

constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade

da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022.
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a

partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
VI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do
Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que
resulte de acordo celebrado entre o MUNICÍPIO e a CONTRATADA.
VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos

participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:

salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos
seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou
subsidiária.
IX. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com

base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
X.

Manter o prazo de garantia de 12(doze) meses, contado da data da entrega
definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência,
do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022.
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DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de
Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos
materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
ITEM

4

8

11

19

DESCRIÇÃO
FITA
ISOLANTE
19MM X 20M
COR PRETO
PARAFUSO
CABEÇA
QUADRADA
COM PORCA
16X250MM
10MM
CONECTOR
PERFURANTE
16-120
MM
PARA
INSTALAÇAO
DE LUMINÁRIA
PUBLICA
ESPORA
(PAR)
PARA
SUBIR
EM
POSTE
DE
CONCRETO
ESPORA TIPO
ESPORA TIPO
(L) COM AÇO
TEMPERADO
1045
COM
ESTRIBOPARA
APOIO
DO
CALCANHAR E
CORREIAS EM
COURO COM
FIVELA,
DUPLO (T) 80100

UNIDADE

MARCA

MODELO

QUANT VL. UNIT.

VL. TOTAL

UND

STECK

STECK

50,00

5,20

260,00

UND

OLIVO

OLIVO

200,00

15,50

3.100,00

UND

INTELLI

INTELLI

600,00

9,50

5.700,00

UND

MG
CINTOS

MG
CINTOS

3,00

200,00

VALOR TOTAL

600,00
9.660,00

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor anual estimativo para a contratação na Ata de
Registro de Preços é de R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais), para
os itens descritos nesta cláusula, que correrão à conta do orçamento 2022 do
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Município de Boninal, Estado da Bahia e serão alocados quando da emissão das
respectivas Notas de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor,
sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
PARÁGRAFO ÚNICO: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não
poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, esta

Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de

Preços, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL;
IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma

de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras
formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores Internet, durante a vigência da presente ata;
V. Encaminhar o processo do Pregão Eletrônico e a Ata de Registro de

Preços, devidamente publicada, ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS, para fins de anotação dos valores registrados, visando aferir
os valores das aquisições a serem realizadas.
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes,
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visando

alcançar

a

quantidade

de

bens

pretendida,

poderá

contratar

concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e
obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a
firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será
formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder
Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à
CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 15 (quinze) dias úteis, após
o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito
bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com
os documentos pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias,
e estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidões de INSS, FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL, FGTS E
TRABALHISTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou
pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções,
passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua
reapresentação e consequente aprovação.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecido o disposto no Art. 65,da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
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eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos
fornecedores registrados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando os preços registrados, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL deverá:
I.

Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de

preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II.

Frustrada

a

negociação,

liberar

o

fornecedor

registrado

do

compromisso assumido; e
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando
igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao
preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:
I.

Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem

aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão
Eletrônico,

confirmada

a

veracidade

dos

motivos

e

comprovantes

apresentados;
II.

Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita

antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO QUARTO: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços
sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores
registrados será cancelado quando:
I.

Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II.

O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III.

O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste
edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
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Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do

IV.

fornecedor;
O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste

V.

se tornar superior ao praticados no mercado;
Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por

VI.

escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências
do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em
vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis
durante a validade desta Ata;
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei
8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do
contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I.

Advertência;

II.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total registrado;

III.

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

IV.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos
seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
I.

Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde

que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
II.

Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde
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que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III.

Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos

no desenvolvimento dos fornecimentos do MUNICÍPIO ou dos
órgãos municipais;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos
bens,

sem

que

tenham

sido

apresentadas justificativas plausíveis,

estará

caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além
de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta
não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o
Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na
Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal,
a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo
este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação
da sanção;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se realizando o pagamento nos termos acima
definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não
sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação
maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao
MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente
descritas.
PARÁGRAFO ÚNICO: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência
exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla
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defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS,
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às
PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e
especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada
em Ata e homologação feita pelo senhor Gestor Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da
legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca deste
Município de Boninal, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas)
via de igual teor e forma.

Boninal (BA), 14 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

MANOEL EDSON FERREIRA REIS
MANOEL EDSON F REIS - LEDLUX MATERIAIS ELETRICOS
CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

DE

MATERIAL

ELÉTRICO

PARA

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO
DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 109/2022.

CONTRATO
ENTRE

SI

QUE
O

CELEBRAM

MUNICIPIO

DE

BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
MANOEL EDSON F REIS - LEDLUX
MATERIAIS

ELETRICOS,

NA

FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa MANOEL EDSON F REIS
- LEDLUX MATERIAIS ELETRICOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
Empresário Individual, Enquadrada como Microempresa, com sede na Avenida
José Falcão da Silva, nº 1290, Andar 1, Bairro Baraúna, Município de Feira de
Santana, Estado da Bahia, CEP 44.020-122, inscrita no CNPJ sob o nº
42.528.841/0001-16, Inscrição Estadual sob o n° 181.655.879 e Inscrição Municipal
sob o nº 78.996-8, e-mails: licitacaoledlux@gmail.com Telefones: (75) 3512-5050,
(75) 3512-5151 e (75) 9984-45151, neste ato representada pelo Senhor Manoel
Edson Ferreira Reis, portador da Carteira de Identidade RG Nº 052393261-58,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 271.698.475-15, residente e
domiciliado na Rua Goiás, nº 955, Bairro Queimadinha, Município de Feira de
Santana, Estado da Bahia, CEP 44.050-494, vencedora do processo licitatório na
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modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, HOMOLOGADO EM 02/06/2022,
ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE
22/04/2022, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e acordam
na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pelas
Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material elétrico
para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de Boninal,
Estado da Bahia, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pela
contratante, obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do Pregão
Presencial Eletrônico nº 009/2022 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022)
que independente de transcrição, integra este instrumento e em conformidade com o
Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a subcontratação do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do
contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.

CLÁUSULA

SEGUNDA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022,
HOMOLOGADO EM 02/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, que também passa a fazer parte integrante
deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
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PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA, conforme
definido no edital e obedecerá às condições abaixo discriminadas:
a) O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma parcelada e de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, solicitado através de
Ordem de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transportes, e cada entrega deverá ser feita em no máximo de 08 (oito) dias,
contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
b) A entrega dos produtos será no Almoxarifado da Secretaria Municipal
Infraestrutura e Transportes, situado na Rua Francisco de Matos Sobrinho, nº
168, Centro, Boninal – Bahia, CEP 46.740-000, na quantidade solicitada, no
horário compreendido entre 08:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira
c) Todos os produtos cotados deverão apresentar selo da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, de acordo com a NBR vigente e Certificado de
Conformidade do INMETRO, no que couber, sob pena de devolução no ato da
entrega.
d) A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
e) Os produtos serão recebidos e aceitos, da seguinte forma:
f) Provisoriamente, no ato da entrega;
g) Definitivamente, mediante atesto na (s) Nota (s) Fiscal (ais), na hipótese de não
haver qualquer irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar eventuais
defeitos constatados posteriormente. O objeto será rejeitado, caso não esteja em
conformidade com a proposta apresentada;
h) Os produtos entregues deverão estar em conformidade com o especificado na
Planilha de discriminação contida no referido Termo de Referência;
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i) Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as
condições estabelecidas neste termo, ficando acordado que, independentemente da
aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do material proposto, obrigandose a repor aquele que apresentar defeito ou má qualidade, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da notificação, sem ônus adicional ao contratante, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no contrato.
j) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes, fretes, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o objeto do Contrato.
k) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
l) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Termo de Referência.
m) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento.
n) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
o) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE

FONTE DE

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE
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GESTORA
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA NATUREZA
ORGÃO
TRABALHO
DA DESPESA
06/06
–
0000
2033 – MANUTENÇÃO
3390.30.00
SECRETARIA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INFRAESTRUTU
INFRAESTRUTURA E
RA
E
TRANSPORTES
TRANSPORTES
0042
2034
–
FEP
MANUTENÇÃO DOS
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIE
S
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de vigência do
presente contrato é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais),
materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
ITEM

4

8

11

19

DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA
MODELO QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL
FITA
ISOLANTE
19MM X 20M
COR PRETO
UND
STECK
STECK
50,00
5,20
260,00
PARAFUSO
CABEÇA
QUADRADA
COM PORCA
16X250MM
10MM
UND
OLIVO
OLIVO
200,00
15,50
3.100,00
CONECTOR
PERFURANTE
16-120
MM
PARA
INSTALAÇAO
DE LUMINÁRIA
PUBLICA
UND
INTELLI
INTELLI
600,00
9,50
5.700,00
ESPORA
(PAR)
PARA
SUBIR
EM
POSTE
DE
CONCRETO
ESPORA TIPO
MG
MG
ESPORA TIPO UND
CINTOS
CINTOS
3,00
200,00
600,00
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TEMPERADO
1045
COM
ESTRIBOPARA
APOIO
DO
CALCANHAR E
CORREIAS EM
COURO COM
FIVELA,
DUPLO (T) 80100
VALOR TOTAL

9.660,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
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da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei
Federal nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as
especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
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e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado,

providenciando

sua

imediata

correção,

sem

ônus

para

o

CONTRATANTE;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às
repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SEXTO: Fica designado o Engenheiro Civil, Senhor João Manoel
Pereira Rocha Neto, inscrito no CREA nº 0515043133, vinculado à Secretária
Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
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d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório

e

o

seu

pagamento

não

eximirá

o

CONTRATADO

da

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
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CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 14 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

MANOEL EDSON FERREIRA REIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
PREGÃO LETRÔNICO Nº 009/2022 – SRP – FL. 23/24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
181 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MANOEL EDSON F REIS - LEDLUX MATERIAIS ELETRICOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
DESTE

MUNICÍPIO

DE

BONINAL,

ESTADO

DA

BAHIA,

CONFORME

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, o contratante O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste Augusta
Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua Francisco
Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº 02.325.806-34, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e
alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, e, das demais normas legais aplicáveis, e considerando o resultado do
PREGÃO

ELETRÔNICO

Nº

009/2022,

ORIGINÁRIO

DO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, HOMOLOGADO EM
02/06/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa BAHIA LUMI
ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Enquadrada
como Empresa de Pequeno Porte, com sede na Avenida Porto Seguro, nº 97,
Térreo, Bairro Centro, Município de Eunápolis, Estado da Bahia, CEP 45.820-002,
inscrita no CNPJ sob o nº 39.983.511/0001-06, Inscrição Estadual sob o n°
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174.376.041

PP

e

Inscrição

Municipal

sob

o

nº

9674176,

e-mails:

bahialumi@outlook.com. Telefones: ((73) 3261-4830 e (73) 9993-27199, neste ato
representada pelo Senhor Bruno Ferreira de Souza, portador da Carteira de
Identidade RG Nº 1199474045, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº
038.926.225-07, residente e domiciliado na Rua Gana, nº 332, Bairro Dinah Borges,
Município de Eunápolis, Estado da Bahia, CEP 45.820-002, observadas as
condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que
seguem:

O OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das
PROMITENTES CONTRATADAS,
ITEM

EMPRESA

ABAIXO BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI,
DESTAC Pessoa Jurídica de Direito Privado, Empresa Individual de Responsabilidade
ADOS Limitada, Enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, com sede na
Avenida Porto Seguro, nº 97, Térreo, Bairro Centro, Município de Eunápolis,
Estado

da

Bahia, CEP

45.820-002,

inscrita

no

CNPJ sob

o

nº

39.983.511/0001-06, Inscrição Estadual sob o n° 174.376.041 PP e Inscrição
Municipal sob o nº 9674176, e-mails: bahialumi@outlook.com. Telefones:
((73) 3261-4830 e (73) 9993-27199, neste ato representada pelo Senhor
Bruno Ferreira de Souza, portador da Carteira de Identidade RG Nº
1199474045, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº
038.926.225-07, residente e domiciliado na Rua Gana, nº 332, Bairro Dinah
Borges, Município de Eunápolis, Estado da Bahia, CEP 45.820-002
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Visando a contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material
elétrico para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de
Boninal, Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como das propostas comerciais das
PROMITENTES CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em
documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso
para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre
outras:
I.

Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos
participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação
formal.

II.

Entregar os materiais na Sede do Município de Boninal, Estado da Bahia,
em prazo não superior a 08 (oito) dias, contados a partir da data da ordem de
fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades

constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
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IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade

da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022.
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a

partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
VI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do
Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que
resulte de acordo celebrado entre o MUNICÍPIO e a CONTRATADA.
VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos

participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:

salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos
seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou
subsidiária.
IX. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com

base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
X.

Manter o prazo de garantia de 12(doze) meses, contado da data da entrega
definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência,
do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de
Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos
materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
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ITEM

06

13

14

--------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD MARC
VL.
DESCRIÇÃO
E
A
MODELO
QUANT VL. UNIT. TOTAL
ARRUELA
ARRUELA
QUADRADA 5/8
OLIVO QUADRADA 200
UND
5/8
1,50
300,00
LUMINARIA
PUBLICA
LUMINARIA
FECHADA
PUBLICA FECHADA
COM
COM GRADE/TELA
GRADE/TEL
250W
E-27
FIX
A
250W
25MM
UND
FORT
E-27
250
56,98 14.245,00
LUMINARIA
LUMINARIA
PUBLICA
PUBLICA ABERTA
ABERTA
200W
E-27
FIX
200W
E-27
25MM
UND
FORT
FIX 25MM
250
34,00
8.500,00

VALOR TOTAL

23.045,00

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor anual estimativo para a contratação na Ata de
Registro de Preços é de R$ 23.045,00 (vinte e três mil, quarenta e cinco reais),
para os itens descritos nesta cláusula, que correrão à conta do orçamento 2022 do
Município de Boninal, Estado da Bahia e serão alocados quando da emissão das
respectivas Notas de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor,
sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
PARÁGRAFO ÚNICO: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não
poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, esta

Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
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todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de

Preços, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL;
IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma

de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras
formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores Internet, durante a vigência da presente ata;
V. Encaminhar o processo do Pregão Eletrônico e a Ata de Registro de

Preços, devidamente publicada, ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS, para fins de anotação dos valores registrados, visando aferir
os valores das aquisições a serem realizadas.
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes,
visando

alcançar

a

quantidade

de

bens

pretendida,

poderá

contratar

concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e
obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a
firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será
formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder
Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à
CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 15 (quinze) dias úteis, após
o recebimento definitivo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
PREGÃO LETRÔNICO Nº 009/2022 – SRP – FL. 6/22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
188 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito
bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com
os documentos pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias,
e estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidões de INSS, FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL, FGTS E
TRABALHISTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou
pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções,
passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua
reapresentação e consequente aprovação.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecido o disposto no Art. 65,da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos
fornecedores registrados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando os preços registrados, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL deverá:
I.

Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de

preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II.

Frustrada

a

negociação,

liberar

o

fornecedor

registrado

do

compromisso assumido; e
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando
igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao
preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:
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I.

Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem

aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão
Eletrônico,

confirmada

a

veracidade

dos

motivos

e

comprovantes

apresentados;
II.

Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita

antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO QUARTO: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços
sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores
registrados será cancelado quando:
I.

Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II.

O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III.

O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste
edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV.

Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do
fornecedor;

V.

O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste
se tornar superior ao praticados no mercado;

VI.

Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por
escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências
do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em
vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis
durante a validade desta Ata;
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei
8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do
contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I.

Advertência;

II.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total registrado;

III.

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

IV.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos
seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde

I.

que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde

II.

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III.

Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos

no desenvolvimento dos fornecimentos do MUNICÍPIO ou dos
órgãos municipais;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos
bens,

sem

que

tenham

sido

apresentadas justificativas plausíveis,

estará

caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além
de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta
não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o
Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na
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Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal,
a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo
este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação
da sanção;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se realizando o pagamento nos termos acima
definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não
sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação
maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao
MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente
descritas.
PARÁGRAFO ÚNICO: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência
exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla
defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS,
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às
PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e
especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada
em Ata e homologação feita pelo senhor Gestor Municipal.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da
legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca deste
Município de Boninal, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas)
via de igual teor e forma.

Boninal (BA), 13 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

BRUNO FERREIRA DE SOUZA
BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

DE

MATERIAL

ELÉTRICO

PARA

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO
DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 110/2022.

CONTRATO
ENTRE

QUE

SI

O

CELEBRAM

MUNICIPIO

DE

BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
BAHIA

LUMI

ILUMINACAO

E

MATERIAL PARA CONSTRUCAO
EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado

simplesmente

CONTRATANTE

e

a

empresa

BAHIA

LUMI

ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Enquadrada
como Empresa de Pequeno Porte, com sede na Avenida Porto Seguro, nº 97,
Térreo, Bairro Centro, Município de Eunápolis, Estado da Bahia, CEP 45.820-002,
inscrita no CNPJ sob o nº 39.983.511/0001-06, Inscrição Estadual sob o n°
174.376.041

PP

e

Inscrição

Municipal

sob

o

nº

9674176,

e-mails:

bahialumi@outlook.com. Telefones: ((73) 3261-4830 e (73) 9993-27199, neste ato
representada pelo Senhor Bruno Ferreira de Souza, portador da Carteira de
Identidade RG Nº 1199474045, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº
038.926.225-07, residente e domiciliado na Rua Gana, nº 332, Bairro Dinah Borges,
Município de Eunápolis, Estado da Bahia, CEP 45.820-002, vencedora do processo
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licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, HOMOLOGADO EM
02/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022,
DATADO DE 22/04/2022, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem
e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se
regerá pelas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e pelas demais disposições
pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material elétrico
para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de Boninal,
Estado da Bahia, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pela
contratante, obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do Pregão
Presencial Eletrônico nº 009/2022 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022)
que independente de transcrição, integra este instrumento e em conformidade com o
Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a subcontratação do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do
contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.

CLÁUSULA

SEGUNDA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022,
HOMOLOGADO EM 02/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, que também passa a fazer parte integrante
deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
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PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA, conforme
definido no edital e obedecerá às condições abaixo discriminadas:
a) O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma parcelada e de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, solicitado através de
Ordem de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transportes, e cada entrega deverá ser feita em no máximo de 08 (oito) dias,
contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
b) A entrega dos produtos será no Almoxarifado da Secretaria Municipal
Infraestrutura e Transportes, situado na Rua Francisco de Matos Sobrinho, nº
168, Centro, Boninal – Bahia, CEP 46.740-000, na quantidade solicitada, no
horário compreendido entre 08:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira
c) Todos os produtos cotados deverão apresentar selo da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, de acordo com a NBR vigente e Certificado de
Conformidade do INMETRO, no que couber, sob pena de devolução no ato da
entrega.
d) A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
e) Os produtos serão recebidos e aceitos, da seguinte forma:
f) Provisoriamente, no ato da entrega;
g) Definitivamente, mediante atesto na (s) Nota (s) Fiscal (ais), na hipótese de não
haver qualquer irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar eventuais
defeitos constatados posteriormente. O objeto será rejeitado, caso não esteja em
conformidade com a proposta apresentada;
h) Os produtos entregues deverão estar em conformidade com o especificado na
Planilha de discriminação contida no referido Termo de Referência;
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i) Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as
condições estabelecidas neste termo, ficando acordado que, independentemente da
aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do material proposto, obrigandose a repor aquele que apresentar defeito ou má qualidade, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da notificação, sem ônus adicional ao contratante, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no contrato.
j) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes, fretes, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o objeto do Contrato.
k) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
l) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Termo de Referência.
m) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento.
n) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
o) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE

FONTE DE

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE
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GESTORA
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA NATUREZA
ORGÃO
TRABALHO
DA DESPESA
06/06
–
0000
2033 – MANUTENÇÃO
3390.30.00
SECRETARIA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INFRAESTRUTU
INFRAESTRUTURA E
RA
E
TRANSPORTES
TRANSPORTES
0042
2034
–
FEP
MANUTENÇÃO DOS
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIE
S
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de vigência do
presente contrato é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 23.045,00 (vinte e três mil, quarenta e cinco reais).
ITEM DESCRIÇÃO
ARRUELA
QUADRADA 5/8
06

UNIDAD
E

MARC
A
OLIVO

UND

LUMINARIA
PUBLICA
FECHADA
COM
GRADE/TELA 250W
13 E-27 FIX 25MM
UND

FORT

LUMINARIA
PUBLICA ABERTA
200W
E-27
FIX
14 25MM
UND

FORT

MODELO
ARRUELA
QUADRADA
5/8
LUMINARIA
PUBLICA
FECHADA
COM
GRADE/TEL
A
250W
E-27
LUMINARIA
PUBLICA
ABERTA
200W
E-27
FIX 25MM

QUANT VL. UNIT.

VL.
TOTAL

200
1,50

300,00

250

56,98

14.245,00

250

34,00

8.500,00

VALOR TOTAL

23.045,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
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a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei
Federal nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as
especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado,

providenciando

sua

imediata

correção,

sem

ônus

para

o

CONTRATANTE;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às
repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
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h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
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dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SEXTO: Fica designado o Engenheiro Civil, Senhor João Manoel
Pereira Rocha Neto, inscrito no CREA nº 0515043133, vinculado à Secretária
Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório

e

o

seu

pagamento

não

eximirá

o

CONTRATADO

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
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b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
Boninal (BA), 14 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

BRUNO FERREIRA DE SOUZA
BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
DESTE

MUNICÍPIO

DE

BONINAL,

ESTADO

DA

BAHIA,

CONFORME

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, o contratante O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste Augusta
Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua Francisco
Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº 02.325.806-34, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e
alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, e, das demais normas legais aplicáveis, e considerando o resultado do
PREGÃO

ELETRÔNICO

Nº

009/2022,

ORIGINÁRIO

DO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, HOMOLOGADO EM
02/06/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa ELÉTRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, Sociedade Empresária Limitada, Enquadrada como Empresa de Pequeno
Porte, com sede na Rua R5, nº 140, Quadra R9, Lote 19, Bairro Setor Oeste,
Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.125-070, inscrita no CNPJ sob o nº
00.226.324/0001-42, Inscrição Estadual sob o n° 10.136.759-7 e Inscrição Municipal
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sob o nº 2010405700, e-mails: eletricaluzz02@gmail.com Telefones: (62) 3924-6034
e (62) 3924-7226, neste ato representada pelo Senhor Marajá Serafim de Souza,
portador da Carteira de Identidade RG Nº 2952.119, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado de Goiás, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Físicas sob o nº 591.077.151-53, residente e domiciliado no Município de Anápolis,
Estado de Goiás, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas
enunciadas nas cláusulas que seguem:

O OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das
PROMITENTES CONTRATADAS,
ITEM

EMPRESA

ABAIXO ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP,
DESTAC Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada,
ADOS Enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, com sede na Rua R5, nº
140, Quadra R9, Lote 19, Bairro Setor Oeste, Município de Goiânia, Estado
de Goiás, CEP 74.125-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.226.324/0001-42,
Inscrição Estadual sob o n° 10.136.759-7 e Inscrição Municipal sob o nº
2010405700, e-mails: eletricaluzz02@gmail.com Telefones: (62) 3924-6034
e (62) 3924-7226, neste ato representada pelo Senhor Marajá Serafim de
Souza, portador da Carteira de Identidade RG Nº 2952.119, expedida pela
Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 591.077.151-53, residente e
domiciliado no Município de Anápolis, Estado de Goiás
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Visando a contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material
elétrico para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de
Boninal, Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como das propostas comerciais das
PROMITENTES CONTRATADA.
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PARÁGRAFO ÚNICO: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em
documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso
para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre
outras:
I.

Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos
participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação
formal.

II.

Entregar os materiais na Sede do Município de Boninal, Estado da Bahia,
em prazo não superior a 08 (oito) dias, contados a partir da data da ordem de
fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades

constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade

da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022.
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a

partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
VI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do
Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que
resulte de acordo celebrado entre o MUNICÍPIO e a CONTRATADA.
VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos

participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:

salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos
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seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou
subsidiária.
IX. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com

base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
X.

Manter o prazo de garantia de 12(doze) meses, contado da data da entrega
definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência,
do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de
Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos
materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
ITEM

5

9

10

12

15

16

17

VL.
DESCRIÇÃO
UNIDADE
MARCA
MODELO QUANT
UNIT.
VL. TOTAL
LAMPADA LED
40W 6500K
BIVOLT E27
BRANCA FRIA
UND
TASCHIBRA TKL225
2.500,00
27,90
69.750,00
CABO FLEX
2,50 MM 1X100
MT 750V NA
COR AZUL
UND
ENERGY
750V
20,00
168,00
3.360,00
CABO FLEX
2,50 MM 1X100
MT 750V NA
COR
VEERMELHO
UND
ENERGY
750V
20,00
169,00
3.380,00
BOCAL
ADAPTADOR E40-E-27
UND
DECORLUX MT2423
500,00
5,00
2.500,00
REFLETOR
PARA
LÂMPADA 250
W E27
UND
SPOTLUX
RLE250
20,00
62,00
1.240,00
REFLETOR
PARA
LÂMPADA 400
W E27
UND
SPOTLUX
RLE400
20,00
67,00
1.340,00
LUMINARIA
PUBLICA LED
SMD 100W
BRANCO FRIO UND
MBLED
SMD
200,00
240,00
48.000,00
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INSTALAÇÃO
EM BRAÇO DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA .
VALOR TOTAL

129.570,00

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor anual estimativo para a contratação na Ata de
Registro de Preços é de R$ 129.570,00 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e
setenta reais), para os itens descritos nesta cláusula, que correrão à conta do
orçamento 2022 do Município de Boninal, Estado da Bahia e serão alocados quando
da emissão das respectivas Notas de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor,
sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
PARÁGRAFO ÚNICO: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não
poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, esta

Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de

Preços, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL;
IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma

de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras
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Internet, durante a vigência da presente ata;
V. Encaminhar o processo do Pregão Eletrônico e a Ata de Registro de

Preços, devidamente publicada, ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS, para fins de anotação dos valores registrados, visando aferir
os valores das aquisições a serem realizadas.
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes,
visando

alcançar

a

quantidade

de

bens

pretendida,

poderá

contratar

concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e
obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a
firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será
formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder
Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à
CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 15 (quinze) dias úteis, após
o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito
bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com
os documentos pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias,
e estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidões de INSS, FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL, FGTS E
TRABALHISTA.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou
pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções,
passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua
reapresentação e consequente aprovação.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecido o disposto no Art. 65,da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos
fornecedores registrados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando os preços registrados, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL deverá:
I.

Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de

preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II.

Frustrada

a

negociação,

liberar

o

fornecedor

registrado

do

compromisso assumido; e
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os

demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando
igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao
preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:
I.

Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem

aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão
Eletrônico,

confirmada

a

veracidade

dos

motivos

e

comprovantes

apresentados;
II.

Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita

antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
PREGÃO LETRÔNICO Nº 009/2022 – SRP – FL. 8/24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
212 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------

demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
PARÁGRAFO QUARTO: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços
sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores
registrados será cancelado quando:
I.

Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II.

O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III.

O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste
edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do

IV.

fornecedor;
O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste

V.

se tornar superior ao praticados no mercado;
Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por

VI.

escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências
do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em
vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis
durante a validade desta Ata;
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei
8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do
contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I.

Advertência;

II.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total registrado;

III.

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

IV.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos
seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde

I.

que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde

II.

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III.

Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos

no desenvolvimento dos fornecimentos do MUNICÍPIO ou dos
órgãos municipais;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos
bens,

sem

que

tenham

sido

apresentadas justificativas plausíveis,

estará

caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além
de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta
não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o
Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na
Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal,
a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo
este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação
da sanção;
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se realizando o pagamento nos termos acima
definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não
sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação
maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao
MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente
descritas.
PARÁGRAFO ÚNICO: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência
exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla
defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS,
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às
PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e
especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada
em Ata e homologação feita pelo senhor Gestor Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da
legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca deste
Município de Boninal, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas)
via de igual teor e forma.
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Boninal (BA), 14 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

MARAJÁ SERAFIM DE SOUZA
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

DE

MATERIAL

ELÉTRICO

PARA

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO
DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 111/2022.

CONTRATO
ENTRE

SI

QUE
O

CELEBRAM

MUNICIPIO

DE

BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa ELÉTRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, Sociedade Empresária Limitada, Enquadrada como Empresa de Pequeno
Porte, com sede na Rua R5, nº 140, Quadra R9, Lote 19, Bairro Setor Oeste,
Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.125-070, inscrita no CNPJ sob o nº
00.226.324/0001-42, Inscrição Estadual sob o n° 10.136.759-7 e Inscrição Municipal
sob o nº 2010405700, e-mails: eletricaluzz02@gmail.com Telefones: (62) 3924-6034
e (62) 3924-7226, neste ato representada pelo Senhor Marajá Serafim de Souza,
portador da Carteira de Identidade RG Nº 2952.119, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado de Goiás, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Físicas sob o nº 591.077.151-53, residente e domiciliado no Município de Anápolis,
Estado de Goiás, vencedora do processo licitatório na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022, HOMOLOGADO EM 02/06/2022, ORIGINÁRIO DO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, doravante
denominada

apenas CONTRATADA, resolvem e acordam na celebração do

presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pelas Leis Federais nº
8.666/93 e nº 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de pessoas jurídicas objetivando o fornecimento de material elétrico
para manutenção do Sistema de Iluminação Pública, deste Município de Boninal,
Estado da Bahia, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pela
contratante, obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do Pregão
Presencial Eletrônico nº 009/2022 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022)
que independente de transcrição, integra este instrumento e em conformidade com o
Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a subcontratação do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do
contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.

CLÁUSULA

SEGUNDA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022,
HOMOLOGADO EM 02/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 200/2022, DATADO DE 22/04/2022, que também passa a fazer parte integrante
deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
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PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA, conforme
definido no edital e obedecerá às condições abaixo discriminadas:
a) O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma parcelada e de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, solicitado através de
Ordem de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transportes, e cada entrega deverá ser feita em no máximo de 08 (oito) dias,
contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
b) A entrega dos produtos será no Almoxarifado da Secretaria Municipal
Infraestrutura e Transportes, situado na Rua Francisco de Matos Sobrinho, nº
168, Centro, Boninal – Bahia, CEP 46.740-000, na quantidade solicitada, no
horário compreendido entre 08:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira
c) Todos os produtos cotados deverão apresentar selo da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, de acordo com a NBR vigente e Certificado de
Conformidade do INMETRO, no que couber, sob pena de devolução no ato da
entrega.
d) A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
e) Os produtos serão recebidos e aceitos, da seguinte forma:
f) Provisoriamente, no ato da entrega;
g) Definitivamente, mediante atesto na (s) Nota (s) Fiscal (ais), na hipótese de não
haver qualquer irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar eventuais
defeitos constatados posteriormente. O objeto será rejeitado, caso não esteja em
conformidade com a proposta apresentada;
h) Os produtos entregues deverão estar em conformidade com o especificado na
Planilha de discriminação contida no referido Termo de Referência;
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i) Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as
condições estabelecidas neste termo, ficando acordado que, independentemente da
aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do material proposto, obrigandose a repor aquele que apresentar defeito ou má qualidade, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da notificação, sem ônus adicional ao contratante, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no contrato.
j) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes, fretes, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o objeto do Contrato.
k) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
l) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Termo de Referência.
m) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento.
n) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
o) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE

FONTE DE

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE
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GESTORA
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA NATUREZA
ORGÃO
TRABALHO
DA DESPESA
06/06
–
0000
2033 – MANUTENÇÃO
3390.30.00
SECRETARIA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INFRAESTRUTU
INFRAESTRUTURA E
RA
E
TRANSPORTES
TRANSPORTES
0042
2034
–
FEP
MANUTENÇÃO DOS
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIE
S
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de vigência do
presente contrato é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 129.570,00 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e
setenta reais), materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
ITEM

5

9

10

12

15

16

DESCRIÇÃO
LAMPADA LED
40W 6500K
BIVOLT E27
BRANCA FRIA
CABO FLEX
2,50 MM 1X100
MT 750V NA
COR AZUL
CABO FLEX
2,50 MM 1X100
MT 750V NA
COR
VEERMELHO
BOCAL
ADAPTADOR E40-E-27
REFLETOR
PARA
LÂMPADA 250
W E27
REFLETOR
PARA
LÂMPADA 400

UNIDADE

MARCA

MODELO

QUANT

UND

TASCHIBRA TKL225

2.500,00

UND

ENERGY

750V

UND

ENERGY

750V

UND

DECORLUX MT2423

UND

SPOTLUX

UND

SPOTLUX

VL.
UNIT.

VL. TOTAL

27,90

69.750,00

20,00

168,00

3.360,00

20,00

169,00

3.380,00

500,00

5,00

2.500,00

RLE250

20,00

62,00

1.240,00

RLE400

20,00

67,00

1.340,00
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LUMINARIA
PUBLICA LED
SMD 100W
BRANCO FRIO
PARA
INSTALAÇÃO
EM BRAÇO DE
ILUMINAÇÃO
17 PÚBLICA .

UND

MBLED

SMD

200,00

240,00

VALOR TOTAL

48.000,00
129.570,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
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da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei
Federal nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as
especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
PREGÃO LETRÔNICO Nº 009/2022 – SRP – FL. 19/24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTFBMTM2ODU0QJK0QKM1MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
21 de Junho de 2022
223 - Ano XV - Nº 2062

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado,

providenciando

sua

imediata

correção,

sem

ônus

para

o

CONTRATANTE;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às
repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SEXTO: Fica designado o Engenheiro Civil, Senhor João Manoel
Pereira Rocha Neto, inscrito no CREA nº 0515043133, vinculado à Secretária
Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
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d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório

e

o

seu

pagamento

não

eximirá

o

CONTRATADO

da

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
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CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 14 de junho de 2022.

ELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

MARAJÁ SERAFIM DE SOUZA
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ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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