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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 126Al2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9612019. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa 

jurídica de direito público, com sede à Av. Barreiras, no 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo 

Magalhães-BA, inscrito no CNPJ sob n° 04.214.419/0001-05, neste ato representado por seu 

Prefeito, Si. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 

RG no 1167394526 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 502.801.809-00, residente e domiciliado 

nesta cidade, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS neste ato 

representado por seu Secretário Municipal, Sr. RICARDO SCHETFINI KNUPP, portador da 
Carteira de Identidade RG n°1.016843631 SSP/BA, inscrito no CPF sob n°775.972.067-04, residente 

e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, ambos assistidos 

juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA 
SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o n° 44.338, residente e 

domiciliado nesta cidade, e a empresa E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES E DECORAÇÕES DE 
NATAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 34.668.960/0001-46, estabelecida à Quadra 103 Sul, 

Avenida Juscelino Kubitschek, n°150, Conjunto 01, Lote 31, Térreo, Plano Diretor Sul, na cidade de 

Palmas/TO, neste ato representada por ESTHER DA CONCEIÇÃO COSTA SANTANA, 

Proprietária, portadora da Carteira de Identidade RG n °  988.936 SSP/TO, inscrita no CPF sob no 

033.299.911-43, residente e domiciliado na cidade de Palmas/TO, doravante denominada 

CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, objetivando o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS E MATERIAIS 
DIVERSOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES/BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.10 valor total para o presente ajuste é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de acordo com os 

valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão Presp  

para Registro de Preços n °  071/2019, entendido este como preço justo e suficiente para a cxc 

do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 
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bOM. LED DE ALIO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA DE LED DE 12MM A 13MM. 

2 REPRODUÇÃO DE COR VERDE. ROLO DE Rolo 100 GLOBAL. R$ 500,00 R$ 50.000,00 
1 OOM. LED DE ALIO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA DE LED DE 12MM A 13MM. 

3 REPRODUÇÃO DE COR VERMELHO. ROLO Rolo 100 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50.000,00 
DE 100M. LED DE ALTO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA DE LED DE 12MM A 13MM. 

4 REPRODUÇÃO DE COR BRANCO. ROLO DE Rolo 100 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50.000,00 
bOM. LED DE ALTO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA 	EM 	MICRO-LÂMPADA 

5 INCANDESCENTE BRANCA DE I3MM. Caixa 30 GLOBAL R$ 500,00 R$ 15.000,00 
ROLO COM bOM. 220V.  
ESTROBO TARTARUGA REDONDO LUZ 
BRANCAIO W. DIMENSÕES: 75 x SOmm. 

6 VIDA APROX,: 10 MILHÕES DE FLASHES. Unidade 600 GLOBAL 1* 19,90 RS 11.940,00 
FI ASHES/MINUTO 	APROX.: 	50-60. 
VISIBILIDADE APROX.: 3KM.  
REFLETOR HOLOFOTE DE ,  LED 10W. NA Unidade 20 GLOBAL R$ 30,00 R$600,00 COR BRANCA, À PROVA D'GUA. 
TUBO DE LED SNOW FALLS (CHUVA DE 8 Unidade 800 GLOBAL 1* 7,00 R$ 5.600,00 
NEVE) - BASTÃO DE LUZ AZUL. 20 CM. 
TUBO DE LED SNOW FALLS (CHUVA DE 

9 NEVE) - BASTÃO DE LUZ BRANCO. Unidade 1000 GLOBAL 1* 8,90 R$ 8.900,00 
MEDINDO DE 50 CM.  
PISCA PISCA BRANCO, COM 100 LEDS E 8 - - 

10 FUNÇÕES. COR DO FIO TRANSPARENTE. Caixa 100 GLOBAL R$9,90 R$ 990,00  
MEDINDO DE 1OM.  
PISCA PISCA LEI) DE REDE BRANCO DE 3 

11 A 	3M, 	COM 	ALIO 	BRILHO. Caixa 600 GLOBAL 1* 26,00 RS 15.600,00 
MULTIFUNÇÕES.  
ABRAÇADEIRA 	PLÁSTICA 	(NYLON) 

12 BRANCA 2,5 X 200MM. PACOTE COM 100 Pacote 13000 JOMARCA R$ 2,31 1* 30.030,00 
UNIDADES __ 
ABRAÇADEIRA 	PLÁSTICA 	(NYLON) 

13 BRANCA 2,5 X 100MM. PACOTE COM 100 Pacote 2000 JOMARCA 1* 1,67 1* 3.340,00 
UNIDADES 

14 FIO PP PRETO 2 X 2,5. Metro 2000 COFIO R$ 3,50 R$ 7.000,00 
15 FIO RÍGIDO PRETO 1,5 Metro 1000 COFIO 1* 0,95 1* 950,00 
16 ALICATE DE CORTE Unidade 10 JOMARCA 1* 5,00 R$ 50,00 

TOTAL R$ 300.00 00 

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa 

administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPI's, transporte e entrega do obj 

bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre ou 

necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisuereclama 
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posteriores, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para 

execução completa do objeto. 

2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 

disposições contidas na alínea "d" do inciso lido art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros 

alocados na seguinte dotação orçamentária: 

ORGÃO/UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.032.2030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOJO ÀS FESTAS 

CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS 

FONTE DE RECURSO: 00- RECURSOS ORDINÁRIOS 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da 

Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto. 

4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação 

e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 

documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da 

abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 

para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 

reapresentação para efeito de pagamento. 

4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR 
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de Administração e Finança 

"'V Sr. RICARDO SCHETTINI KNUPP, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do 

fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo da Sr'. 

TAMARA DA SILVA PINHEIRO, Assistente Administrativo, Matrícula n° 5603, res ons vel 

indicada pelo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das o rigaç es 

contratadas. - 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
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61. Os itens solicitados deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar do 

recebimento da Ordem de fornecimento ou nota de empenho. 

6.2. A critério do Gestor do Contrato o prazo de entrega poderá ser prorrogado. 

6.3 O presente Contrato é firmado por prazo determinado de 60 (sessenta) dias, com início na 

data de sua assinatura, e término em 01 de fevereiro de 2020, podendo ser prorrogado, a critério 

do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, de acordo com a legislação pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 O objeto entregue e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de 

Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo 

CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula: 

71.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a 

especificação; 

7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e consequente aceitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO 
ai o objeto do presente Termo de Contrato deve possuir garantia mínima pré-estabelecida pelo 

fabricante de cada trem, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a contratada 

responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

8.2 A licitante vencedora deverá substituir qualquer item rejeitado pela fiscalização, sem ônus para 

esta Administração, até o efetivo atendimento da qualidade do objeto em conformidade com a 

descrição apresentada na Proposta de Preços. Não será emitido o correspondente Termo de 

Recebimento do Produto sem que haja a total aceitabilidade do objeto em questão. 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. DA CONTRATANTE 

9.1.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o 

preço, os prazos e as condições estipuladas neste Edital. 

9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 

impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços; 

9.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os serviços executad s ue 

estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição  os q e 
julgar insuficientes ou inadequados; 	 / 
9.1.5. Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 

irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa; 

9.1.6. Fornecer à Contratada todas as informações, Çclarecimentos, do umentos eeais 

condições necessárias à execução do contrato. 	,,51ç- 

~~S'T 
PRÇFEITURA DE 
WIS EDUARDO 
MAGALHÃES 
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917. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas conetivas necessárias. 

9.2. DA CONTRATADA 
9.1. Atender todas as condições descritas no Termo de Referência; 

9.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Termo de Referência, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à contratante; 

9,3. Obter todas as autorizações, aprovações e franquias necessárias à execução do objeto, pagando 

os emolumentos prescritos por lei, caso necessário, e observando as leis, regulamentos e posturas 

aplicáveis. É obrigatório o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, 

das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos 

dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública; 

9.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

acerca das atividades objeto da contratação, sem prévia autorização da contratante; 

9,5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução 

do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante; 

9.6. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob 

qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer tipo de 

procedimento; 

9.7. Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela contratante sobre os fornecimentos, bem 

como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto do 

Termo de Referência; 

9.8. Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

9.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, nó total ou em parte, o 

objeto deste Termo de Referência em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de materiais empregados. 

9.10. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e s 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.11. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazolocal 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual co tarã as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou val da 

9.12. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade co as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação egidas na licitaço; 

1'' 

DE 
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9.13. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 

outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato. 

914. Executar o objeto contratado com características exigidas na Ata de Registro de Preços e de 

acordo com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução 

do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração; 

9.15. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se a Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações; 

9.16. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações 

não autorizadas pelo CONTRATANTE; 

9.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

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

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 10 do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 

penalidades contratuais e legais. 

10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no 

Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não 

cause prejuízo a mesma. 

10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 

não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de 

quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado pela 

parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito. 

10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 

11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez co unic a 

a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções: 

11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de: cláusula 

contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 

11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusxla sexta 

deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula nco p4r cento) 
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por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente, até o limite de 30 

(trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente 

rescisão contratual; 

11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 

de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do 

serviço questionado, por dia de atraso. 

11.1.3 Rescisão contratual; 

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 

11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante 

ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com. base no subitem anterior. 

111.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será 

de 10 (dez) dias da abertura de vista; 

11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato; 

11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não 

terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar 

eventuais perdas e danos; 

11.1.8 A muita, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 

garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, 

cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se reserva o 

direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA 'o valor de qualquer 

multa porventura imposta. 

11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por 

cento) do valor da integralidade da avença. 

11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa excl va da 

CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão t mp ária 

do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) or do 

contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e gravidade 

da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na pr'tica do ato 

e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo correr por / 
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comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 

Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 
12.10 presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva sumula no Diário 
Oficial da Entidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Fica eleito o Foro de Luis Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente contrato. 

13.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após 

lido, o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 02 de dezembro de 2019. 

OZIEL WØEOL1VEIRA  

RICARDq SCHETTINI KNU- 
Secretário Municip41 de Administrte Finanças 

TEOFILO JEJÓMJMO  PENNO DA SILVA MOTTA 

Pr'att\ijldor Geral do Município 

E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES EECQ(AÇÕES DE NATAL EIRELI 

TESTEMUNHAS: 01 - 	___ 
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ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 0421441 91000I -05 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 126Al2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 964/2019. 

Compromisso celebrado entre o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa 

jurídica de direito público, com sede à Av. Barreiras, no 825, Centro, na cidade de Luis Eduardo 

Magalhães-BA, inscrito no CNPJ sob ri 0  04.214.419/0001-05, neste ato representado por seu 

Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 

RG n° 1167394526 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 502.801.809-00, residente e domiciliado 

nesta cidade, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS neste ato 

representado por seu Secretário Municipal, Sr. RICARDO SCFIETTINI KNUPP, portador da 

Carteira de Identidade RG n° 1016843631 SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 775.972.067-04, residente 

e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, ambos assistidos 

juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA 
SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o n° 44.338, residente e 

domiciliado nesta cidade, e a empresa E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES E DECORAÇÕES DE 
NATAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 34.668.960/0001-46, estabelecida à Quadra 103 Sul, 

Avenida Juscelino Kubitschek, n °  150, Conjunto 01, Lote 31, Térreo, Plano Diretor Sul, na cidade de 

Palmas/TO, neste ato representada por ESTHER DA CONCEIÇÃO COSTA SANTANA, 
Proprietária, portadora da Carteira de Identidade RG n o  988.936 SSP/TO, inscrita no CPF sob n°  

033.299.911-43, residente e domiciliado na cidade de Palmas/TO, doravante denominada 

CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
11 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, objetivando o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS E MATERIAIS 
DIVERSOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES/BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.10 valor total para o presente ajuste é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de acordo com os 

valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão Presencial 

para Registro de Preços n° 071/2019, entendido este como preço justo e suficiente para a exec ao 

do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: - - 

PPÇEETURA DE 

LUISEDU~ 
MAGALHAES 

VALOR 
HEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID QTD MARCA UNITÁRIO 

TtTAL 
MANGUEIRA DE LED DE 12MM A 13MM 

Rolo 100 OBA R$ 500 R$ 5y.0000OJ 
REPRODUÇÃO DE COR AZUL. ROLO DE 
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- 	[10oi. LE!D  DE ALTO BRILHO. 220V. 	- -1-- - 
MANGUEIRA DE LED DE 12MM A I3MM. 

2 REPRODUÇÃO DE COR VERDE. ROLO DE Rolo 100 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50.000,00 
bOM. LED DE ALTO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA DE LED DE 12MM A I3MM. 

3 REPRODUÇÃO DE COR VERMELHO. ROLO Rolo 100 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50.000,00 
DE bOM. LED DE ALTO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA DE LED DE I2MM A I3MM. 

4 REPRODUÇÃO DE COR BRANCO. ROLO DE Rolo 100 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50.000,00 
bOM. LED DE ALTO BRILHO. 220V.  

'MANGUEIRA 	EM 	MICRO-LÂMPADA 
5 INCANDESCENTE BRANCA DE 13MM. Caixa 30 GLOBAL R$ 500,00 R$ 15.000,00 

ROLO COM bOM. 220V.  
ESTROBO TARTARUGA REDONDO LUZ 
BRANCAIO W. DIMENSÕES: 75 x 80mm. 

6 VIDA APROX.: 10 MILHÕES DE FLASHES. Unidade 600 GLOBAL R$ 19,90 R$ 11,940,00 
FLASHES/MINUTO 	APROX..: 	50-60.  
VISIBILIDADE APROX.: 3 KM.  
REFLETOR HOLOFOTE DE LED 10W. NA 

Unidade 20 GLOBAL R$ 30,00 R$ 600,00 COR BRANCA. À PROVA D'ÁGUA. 

8 i TUBO DE LED SNOW FALES (CHUVA DE 
Unidade 800 GLOBAL R$7,00 R$ 5.600,00 NEVE)  BASTÃO DE  LUZ AZUL . 20  CM .  

TUBO DE LED SNOW FALES (CHUVA DE 
9 NEVE) - BASTÃO DE LUZ BRANCO. Unidade 1000 GLOBAL R$ 8,90 R$ 8.900,00 

MEDINDO DE 50 CM.  
PISCA PISCA BRANCO, COM 100 LEDS E 8 

10 FUNÇÕES.  COR DO FIO TRANSPARENTE. Caixa 100 GLOBAL R$ 9,90 R$ 990,00 
MEDINDO DE 10M.  
PISCA PISCA LEI) DE REDE BRANCO DE 3 

11 A 	5M, 	COM 	ALTO 	BRILHO, Caixa 600 GLOBAL R$ 26,00 R$ 15.600,00 
MUL.TIFUNÇÕES.  
ABRAÇADEIRA 	PLÁSTICA 	(NYLON) 

12 BRANCA 2,5 X 200MM. PACOTE COM 100 Pacote 13000 JOMARCA R$ 2,31 RS 30.030,00 
UNIDADES  
ABRAÇADEIRA 	PLÁSTICA 	(NYLON) 

13 BRANCA 2,5 X IOOMM. PACOTE COM 100 Pacote 2000 JOMARCA R$1,67 R$ 3.340,00 
UNIDADES 

14 FIO PP PRETO 2 X 2,5, Metro 2000 COFIO R$ 3,50 R$ 7.000,00 
15 FIORíGIDO PRETO 1,5 Metro 1000 COFIO R$0,95 R$950,00 
16 ALICATE DE CORTE  Unidade 10 _JOMARCA R$ 5,00 R$ 50,00 
- 	 TOTAL  R$ 300.000,00 

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa )  de 

administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPI's, transporte e entrega do objeto, 

bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre oqtro 

necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer r 
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posteriores, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para 

execução completa do objeto. 

2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 

disposições contidas na alínea "d" do inciso lido art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros 

alocados na seguinte dotação orçamentária: 

ORGÃO/UNIDADE; 02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.032.2030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO Às FESTAS 

CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS 

FONTE DE RECURSO: 00- RECURSOS ORDINÁRIOS 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da 

Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto. 

4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação 

e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 

documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da 

abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 

para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 

reapresentação para efeito de pagamento. 

45 A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR 
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de Administração e Finanç 

Sr. RICARDO SCFIETT'INI KNUPP, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do 

fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo dS ra. 
TAMARA DA SILVA PINHEIRO, Assistente Administrativo, Matrícula n° 5603, resp á 1 

indicada pelo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das ob iga 

contratadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

PREFEITURA DE 
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6.1. Os itens solicitados deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar do 

recebimento da Ordem de fornecimento ou nota de empenho. 

6.2. A critério do Gestor do Contrato o prazo de entrega poderá ser prorrogado. 

6.3 O presente Contrato é firmado por prazo determinado de 60 (sessenta) dias, com início na 

data de sua assinatura, e término em 01 de fevereiro de 2020, podendo ser prorrogado, a critério 

do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, de acordo com a legislação pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.10 objeto entregue e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de 

Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo 

CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula: 

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a 

especificação; 

7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e consequente aceitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO 
8.1 O objeto do presente Termo de Contrato deve possuir garantia mínima pré-estabelecida pelo 

fabricante de cada item, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a contratada 

responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

8.2 A licitante vencedora deverá substituir qualquer item rejeitado pela fiscalização, sem ônus para 

esta Acimirtistração, até o efetivo atendimento da qualidade do objeto em conformidade com a 

descrição apresentada na Proposta de Preços. Não será emitido o correspondente Termo de 

Recebimento do Produto sem que haja a total aceitabilidade do objeto em questão. 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
9.1. DA CONTRATANTE 

9.1.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o 

preço, os prazos e as condições estipuladas neste Edital. 

9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 

impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços; 

9.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do oet 

contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os serviços executados que 

estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos ue 

julgar insuficientes ou inadequados; 

9.1.5. Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadds s 

irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa; 

9.1.6. Fornecer à Contratada todas as informações, escla imentos, documentos e d mais 

condições necessárias a execução do contrato 

7) 3628-9,000 
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9.1.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

9.2. DA CONTRATADA 

9.1. Atender todas as condições descritas no Termo de Referência; 

92 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Termo de Referência, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à contratante; 

9.3. Obter todas as autorizações, aprovações e franquias necessárias à execução do objeto, pagando 

os emolumentos prescritos por lei, caso necessário, e observando as leis, regulamentos e posturas 

aplicáveis. Ë obrigatório o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, 

das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos 

dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública; 

9.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

acerca das atividades objeto da contratação, sem prévia autorização da contratante; 

9,5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução 

do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante; 

9.6. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob 

qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer tipo de 

procedimento; 

9.7. Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela contratante sobre os fornecimentos, bem 

como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto do 

Termo de Referência; 

9.8. Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

9.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto deste Termo de Referência em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de materiais empregados. 

9.10. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e su 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.11. Efetuar a entrega do objeto cm perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual cons rã as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou vali ade; 

9.12. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidad c 	as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e ualificação exigidas na licitaçã 

/ 
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9.13. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 

outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato. 

9.14. Executar o objeto contratado com características exigidas na Ata de Registro de Preços e de 

acordo com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução 

do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração; 

9.15. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se a Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações; 

9.16. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações 

não autorizadas pelo CONTRATANTE; 

9.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

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

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÁO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 

penalidades contratuais e legais. 

10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no 

Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não 

cause prejuízo a mesma. 

10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 

não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

10.3 O Inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de 

quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado pela 

parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito. 

10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 

11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunica, 

a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções: 

11.1.2,1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula 

contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 

11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula se ta 

deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cen 

a 
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por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente, até o limite de 30 

(trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sele décimos por cento) e a consequentf 

rescisão contratual; 

11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 

de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do 

serviço questionado, por dia de atraso. 

11.1.3 Rescisão contratual; 

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 

11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante 

ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior. 

11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será 

de 10 (dez) dias da abertura de vista; 

11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato; 

11.17 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não 

terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar 

eventuais perdas e danos; 

11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 

garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, 

cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se reserva o 

direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA •o valor de qualquer 

multa porventura imposta. 

11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo sei -

aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficai-ido, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por 

cento) do valor da integralidade da avença. 

11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva 

CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporfria 

do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valo f do 

contrato.. independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravdade 

da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática co ato 

e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrei por 
11 
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comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 

Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 
12.10 presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 
Oficial da Entidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente contrato. 

13.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após 
lido, o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalhães/ BA, 02 de dezembro de 2019. 

OZIEL AJ9ES DE OLIVEIRA 
,5$'&2 Municipal 

SCHETTINI KNUPP 
Secretário Munijipal de Administrção e Finanças 

DA SILVA MOTTA 
Geral do Município 

IE.C.S COMERCIAL DE ENFEITE 	CORAÇÕES DE NATAL EIRELI 

TESTEMUNHAS: 01- 9s&axa 5bLL 	02 	 O - 

Lk315$4 5~09....,).-0 

~S~T, 
PREEItUA DE 

WIS EDUADO 
MAGALHAES 



BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Luís EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ, 04214419/0001-05 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 126A/2019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9642019. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa 

jurídica de direito público, com sede à Av. Barreiras, n° 825, Centro, na cidade de Luis Eduardo 

Magalhães-BA, inscrito no CNPJ sob no 04.214.419/0001-05, neste ato representado por seu 

Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 

RG n° 1167394526 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 502.801.809-00, residente e domiciliado 

nesta cidade, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS neste ato 

representado por seu Secretário Municipal, Sr. RICARDO SCHETTINI KNUPP, portador da 

Carteira de Identidade RG n° 1016843631 SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 775.972.067-04, residente' 

e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, ambos assistidos 

juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA 

SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o n° 44.338, residente e 

domiciliado nesta cidade, e a empresa E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES E DECORAÇÕES DE 
NATAL FIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 34.668.960/0001-46, estabelecida à Quadra 103 Sul, 

Avenida Juscelino Kubitschek, n°150, Conjunto 01, Lote 31, Térreo, Plano Diretor Sul, na cidade de 

Palmas/TO, neste ato representada por ESTHER DA CONCEIÇÃO COSTA SANTANA, 
Proprietária, portadora da Carteira de Identidade RG no 988.936 SSP/TO, inscrita no CPF sob n° 

033.299.911-43, residente e domiciliado na cidade de Palmas/TO, doravante denominada 

CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, objetivando o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS E MATERIAIS 
DIVERSOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES/BA. 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID QTD MARCA 
UNITÁRIO T &UJ/1 

MANGUEIRA DE LED DE 12MM A 13MM. 
REPRODUÇÃO DE COR AZUL. ROLO DE Rolo 100  R$ 500,00 RS 50.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2,10 valor total para o presente ajuste é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de acordo ora 

valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão Pr se i 

para Registro de Preços n° 071/2019, entendido este como preço justo e suficiente para a cc çao 

do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

II 	 TATflO 	 ATflP / 
[ITEM 
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bOM. LFD DE ALTO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA DE LED DE 12MM A I3MM. - 

2 REPRODUÇÃO DE COR VERDE. ROLO DE Rolo 100 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50.000,00 
bOM. LED DE ALTO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA DE LED DE 12MM A 13MM. - 

3 REPRODUÇÃO DE COR VERMELHO. ROLO Rolo 100 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50.000,00 
DE bOM. LED DE ALTO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA DE LED DE 12MM A 13MM. 

4 REPRODUÇÃO DE COR BRANCO. ROLO DE Rolo 100 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50.000,00 
bOM. LED DE ALTO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA 	EM 	MICRO-LÂMPADA 

5 INCANDESCENTE BRANCA 	DE 13MM. Caixa 30 GLOBAL R$ 500,00 RS 15.000,00 
ROLO COM bOM. 220V.  
ESTROBO TARTARUGA REDONDO LUZ 
BRANCA10 W. DIMENSÕES: 75 x SOmm. 

6 VIDA APROX.: 10 MILHÕES DE FLASHES. Unidade 600 GLOBAL R$ 19,90 R$ 11.940,00 
FLASHES/MINUTO 	APROX.: 	50-60. 
VISIBILIDADE APROX.: 3 KM.  
REFLETOR HOLOFOTE DE LED 10W. NA Unidade 20 GLOBAL R$ 30,00 R$ 600,00 

/ COR BRANCA. À PROVA D'ÁGUA, 

8 
TUBO DE LED SNOW FALLS (CHUVA DE Unidade 800 GLOBAL R$ 1,00 R$ 5.600,00 
NEVE) - BASTÃO DE LUZ AZUL. 20 CM. 
TUBO DE LED SNOW FALES (CHUVA DE 

9 NEVE) - BASTÃO DE LUZ BRANCO. Unidade 1000 GLOBAL R$ 8,90 R$ 8.900,00 
MEDINDO DE 50 CM.  
PISCA PISCA BRANCO, COM 100 LEDS E 8 

10 FUNÇÕES. COR DO FIO TRANSPARENTE. Caixa 100 GLOBAL R$ 9,90 R$ 990,00 
MEDINDO DE 1OM.  
PISCA PISCA LED DE REDE BRANCO DE 3 - 

11 A 	5M, 	COM 	ALTO 	BRILHO. Caixa 600 GLOBAL R$ 26,00 R$ 15.600,00 
MULTIFUNÇÕES.  
ABRAÇADEIRA 	PLÁSTICA 	(NYLON) 

12 BRANCA 2,5 X 200MM. PACOTE COM 100 Pacote 13000 JOMARCA R$ 2,31 R$ 30.030,00 
UNIDADES  
ABRAÇADEIRA 	PLÁSTICA 	(NYLON) 

13 BRANCA 2,5 X IOOMM. PACOTE COM 100 Pacote 2000 JOMARCA R$ 1,67 R$ 3.340,00 
UNIDADES  

14 FIO PP PRETO 2 X 2,5. Metro 2000 COFIO R$ 3,50 R$ 7.000,00 

15 FIO RIGIDO PRETO 1,5 Metro 1000 COFIO R$ 0,95 R$ 950,00 

16 ALICATE DE CORTE Unidade 10 JOMARCA R$ 5,00 R$ 50,00 
TOTAL R$ 300.00C lã 

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para exect 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, t 

administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPI's, transporte e entrega do 

bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre 

Irá 
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posteriores, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para 

execução completa do objeto. 

2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 

disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros 

alocados na seguinte dotação orçamentária: 

ORGÃO/UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.032.2030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS 

CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS 

FONTE DE RECURSO: 00- RECURSOS ORDINÁRIOS 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da 

Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto. 

4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação 

e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 

documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando d.1 

abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 

para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 

reapresentação para efeito de pagamento. 

43. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR 
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de Administração e Finanças, 

Sr. RICARDO SCHETTINI KNUPP, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do 

fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo a 5 
TAMARA DA SILVA PINHEIRO, Assistente Administrativo, Matrícula n° 5603, resp 

indicada pelo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obr gações 

contratadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
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6.1. Os itens solicitados deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar do 

recebimento da Ordem de fornecimento ou nota de empenho. 

6.2. A critério do Gestor do Contrato o prazo de entrega poderá ser prorrogado. 

6.3 O presente Contrato é firmado por prazo determinado de 60 (sessenta) dias, com início na 
data de sua assinatura, e término em 01 de fevereiro de 2020, podendo ser prorrogado, a critério 
do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, de acordo com a legislação pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1 O objeto entregue e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de 

Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo 

CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula: 

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a 

especificação; 

7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e consequente aceitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO 
8.1 O objeto do presente Termo de Contrato deve possuir garantia mínima pré-estabelecida pelo 

fabricante de cada item, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a contratada 

responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

8.2 A licitante vencedora deverá substituir qualquer item rejeitado pela fiscalização, sem ônus para 

esta Administração, até o efetivo atendimento da qualidade do objeto em conformidade com a 

descrição apresentada na Proposta de Preços. Não será emitido o correspondente Termo de 

Recebimento do Produto sem que haja a total aceitabilidade do objeto em questão. 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
9.1. DA CONTRATANTE 

9.1.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o 

preço, os prazos e as condições estipuladas neste Edital. 

9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas 

impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços; 

9.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

9.1,4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os serviços executados que 

estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que 

julgar insuficientes ou inadequados; 

9.1.5. Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais depois de constatdas 

irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa; 	
/ 

9.1.6. Fornecer à Contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 

condições necessárias à execução do contrato. 	
/ 

URA DE 
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9.1.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

9.2. DA CONTRATADA 
9.1. Atender todas as condições descritas no Termo de Referência; 

9.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Termo de Referência, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à contratante; 

9.3. Obter todas as autorizações, aprovações e franquias necessárias à execução do objeto, pagando 

os emolumentos prescritos por lei, caso necessário, e observando as leis, regulamentos e posturas 

aplicáveis. É obrigatório o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, 

das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos 

dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública; 

9.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

acerca das atividades objeto da contratação, sem prévia autorização da contratante; 

9.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução 

do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante; 

9.6. Não  deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob 

qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer tipo de 

procedimento; 

9.7. Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela contratante sobre os fornecimentos, bem 

como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto do 

Termo de Referência; 

9.8. Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

9.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto deste Termo de Referência em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de materiais empregados. 

9.10. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.11. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validad 

9.12. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 	- 
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9.13. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 

outras que incidam ou vertam a incidir na execução do Contrato. 

9.14. Executar o objeto contratado com características exigidas na Ata de Registro de Preços e de 

acordo com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução 

do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração; 

9.15. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se a Lei Federal n° 

8.666/ 93 e suas alterações; 

9.16. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações 

não autorizadas pelo CONTRATANTE; 

9.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

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

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 

penalidades contratuais e legais. 

10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no 

Art. 78 da Lei Federal n°8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não 

cause prejuízo a mesma. 

10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 

não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de 

quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado pela 

parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito. 

10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 

11J.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vezcomu cad 

a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções: 

11,121 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de J

sexta 

contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrat 

11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláus

deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgulinco p 
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por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente, até o limite de 30 

(trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente 

rescisão contratual; 

111.2,3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 

de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do 

serviço questionado, por dia de atraso. 

11. 1.3 Rescisão contratual; 

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 

111.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante 

ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior. 

11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado sera 

de 10 (dez) dias da abertura de vista; 

11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato; 

11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não 

terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar 

eventuais perdas e danos; 

11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 

garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, 

cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se reserva o 

direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer 

multa porventura imposta. 

11-1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por 

cento) do valor da integralidade da avença. 

11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva d 

CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporá ia 

do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor d 

contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 	 / 
11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravi4ade 

da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática d ato 

e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer or 
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comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 

Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 
12.10 presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 

Oficial da Entidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente contrato. 

13.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após 

lido, o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalhães/ BA, 02 de dezembro de 2019. 

OZIEL AS*tC E OLIVEIRA 

KNUPP 
Secretário Municipil de Administração e Finanças 

TEÓFILO JERÔNIML LVA MOTTA 
Procurador Geral do J S&\ ípio 

E,C.S COMERCIAL DE ENFEITES E E AÇÕES DE NATAL EIRELI 

Contt4c_  
TESTEMUNHAS: 01-   
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

 

CERTIDÃO NEGA1IVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES E DECORACAO DE NATAL EIREU 
CNPJ: 34.668.96010001-46 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo arame identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/Irtb.gov.br > ou <httpilwww.pgfitgovbr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1251, de 2110/2014. 
Emitida às 69:55:42 do dia 2810812019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 24102/2020. 
Código de controle da certidão: 98E3401 F.51 8B32C9 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1 	> 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIRUTÁRIA 
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS 

- 
 COORDENADORIA DA DIVIDA ATIVA 

Número da Certidão: 

F 2616217  1 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: 
RAZÃO SOCIA 
CNPJ 34.688.96010014-8 	 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ATIVIDADE ECONÔMICA: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO 

FINALIDADE: 
LICITAÇÃO 

HISTÓRICO: 

NAO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA 

Fundamentação Legal - 	Arts. 65,66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito 

de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, 

que vier a ser apurada. 

Validade 	O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da datada sua emissão. 

• autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço 	http:Ilwww.to.gov.brlsefaz 

• Certidão expedida com erro, doto, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, 

pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso. 

Data Emissão: Segunda-feira, 18 de Novembro de 2019 - 10h lOm 50s 	/ 	 Emitida Via lNTERNEr 

—Atenção: 

Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. 

Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual. 

Esta Certidão foi oniftlda no sita da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:ll wwv 



/ 
Certidão válida até 17 de Janeiro de 2O' 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CONTRIBUINTE 

CPF/CNPJ: 34.658.96W0001-46 

Contribuinte; E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES E DECORAÇÃO DE NATAL EIRELI Inscrição: 2415954 

Endereço oficial: ACSO 1, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 31, TERREO, PALMAS-TO 

Endereço de correspondência: 1035-1, AV. JK, N°150, TERREO, PALMAS-TO 

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a 

tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito da a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer 

dívidas que vierem a ser apuradas 

Esta Cerlidân refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura 

Municipal de Palmas. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Base legal: art. 1138 da Lei Complementar ri0  285, de 31 de outubro de 2013, dc ad. 205 do Código Tributário Nacional. 

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço 

btlp:llcntpalmas.to.gcxv.brivalidar-documento!, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do 

numero identificador e do código de validação logo abaixo: 

Numero identificador: 34.668.96010001-46 
Código de validação: 89123.3e3fd,6a384-51 9018 

Palmas, lede Novembro de 2019 às 10:14. 
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Consulta Regularidade do Empregador 

ri 
i ' 	Hr\ 1p  - -- 	-,: 
Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	34.668.96010001-46 

Razão SociahE C 5 COMERCIAL DE ENFEITES E DECORACAO DE NATAL EIRELI 

Endereço: QD 103 SUL AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 150 CON) 01 LOTE 31 TE 
/ PLANO DIRETOR SUL/ PALMAS / TO 177015-012 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/1112019 a 1711212019 

Certificação Número: 2019111802063870521685 

Informação obtida em 18/11/2019 10:16:20 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa..gov.br  

hftps://vonsulta-crtcaixagov.br/consultaclt/pages/oonsultaErnpregadoLjsf 	 1 	 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES E DECORACAO DE NATAL EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.668.960/0001-46 

Certidão n°: 184897343/2019 
Expedição: 26/09/2019, às 15:27:35 
Validade: 23/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES E DECOBACAO DE NATAL EXRELI 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
34.668.96010001-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de su 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

nIFORMAÇÃO IXPORTMITE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a,, 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do N \  
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

- 	II: 



Luís Eduardo Magalhães - BA, 02 de Dezembro de 2019. 

limo Sr. 

Washington Luís Alves dos Santos 

Gerente de Contabilidade 

ASSUNTO: Dotação Orçamentária. 

Prezado Senhor, 

Em atenção à solicitação do Prefeito Municipal e da Secretária Municipal de 

Administração e Finanças, solicito a V.Sa que informe a disponibilidade Orçamentária para a 

formalização de Processo Administrativo, conforme abaixo: 

Processo Administrativo n 9  96412019 

Pregão Presencial para Registro de Preços n2 07112019 

Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS E 

MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA. 

Valor Estimado: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

Atenciosamente, 

JIMMY VANCE BEZERRA CAMPOS 

Pregoeiro 

9~4a1JO, 
1~~Sow 

&) (77) 3628-9000  

®  A Av. Barreiras. 825 - Centro. CEP 47.850 000, Luís Eduardo Magathâes/B 	- _
. 

j. •I!P. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

COMUNICAÇÃO INTERNA /CONT 

DE: Gerência de Contabilidade 
PARA: Jimrny Vance Bezerra Campos-Pres. Da Comissão Permanente de Licitação 
DATA: 02/12/2019 

Prezado (a) Senhor (a), 

Atendendo a solicitação através de Comunicação Interna referente a dotação orçamentária e 
financeira para: 

Objeto: Registro de Preços, para futuro e eventual aquisição de enfeites luminosos e materiais 
diversos para decoração natalina, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Luis 
Eduardo Magalhães, informo a(s) seguinte(s) dotação(ões): 

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
PROJETO/ATIVIDADE: 
13.392.032.2030 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CIVICAS, POPULARES. 
RELIGIOSAS E CULTURAIS 
FONTE DE RECURSO: 00- RECURSOS ORDINÁRIOS 
3.3.9.0.30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
Valor: R$ 300.000,00 

INFORMAÇÕES ADCLONAIS: 
PROC. ADMINISTRATIVO N°964/2019 
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO N° 071/2019 

Atenciosamente, 

Washington LyiflDves dos Santos 



ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nt 07612019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N 9  07112019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  96412019. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE WIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de 

direito público, com sede à Av. Barreiras, n 9  825, Centro, na cidade de Luis Eduardo Magalhães—BA, 

inscrito no CNPJ sob n2 04.214.4191000105, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. OZIEL 

ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador cia Carteira de Identidade RG nQ 1167394526 

SSP/.BA, inscrito no CPF/MF sob flQ  502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, e a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS neste ato representado por seu 

Secretário Municipal, Sr. RICARDO SCI4ETTINI KNUPP, portador da Carteira de Identidade RG n 

1016843631 SSP/BA, inscrito no CPF sob 0 775,972.067-04, residente e domiciliado nesta cidade, 

doravante denominado CONTRATANTE, ambos assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do 

Munícipio. Or. TEÓFLW JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOITA, brasileiro, casado, advogado, inscrito 

na OAB/BA sob o ng 44338, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa E.C.S COMERCIAL DE 

ENFEITES E OECORAÇÔES DE NATAL LIREU, inscrita no CNPJ sob ng 34.668.96010001-46, 

estabelecida à Quadra 103 Sul, Avenida Juscelino Kubitschek, ne 150, Conjunto 01, Lote 31, Térreo, 

Plano Qiretor Sul, na cidade de Palmas/TO, neste ato representada por ESTKER DA CONCEIÇÃO 

COSTA SANTANA, Proprietária, portadora da Carteira de Identidade 1W n 2  988.936 SSPJTO, inscrita 

no CPF sob n 033.299.91143, residente e domiciliado na cidade de Palmas/TO, doravante 

denominada COPJTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, o REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO 

NATAUNA DO (VIUNItÍPIO DE 11115 EDUARDO MAGALHÃES/BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.10 valor total para o presente ajuste é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de acordo cem os 

valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão Presencial 

para Registro de Preços n?  07112019, entendido este como preço justo e suficiente para a execução 

do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

J ITEM DO MATERIAL. UNI!) CITO MARCA VALOR TOTAL DESCRIÇÃO uo 
- I!MANGUEIRA  DE LEO DE I2MM A I3MM - 

1 i REPRODUÇÃO DE COR AZUL ROLO DE bOM, Rolo 100 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50 000,00 

LEO DE ALTO BRILHO. 220V.  
MANGUEIRA DE LED DE 12MM A 13MM 

2 REPRODUÇÃO DE COR VERDE. ROLO DE Rolo 300 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50.000,00 

-- 10CM. LEO DE ALTO BRILHO. 220V.  

MANGUEIRA DE LEI)DE I2MM A 13MM, 
3 REPRODUÇÃO DE COR VERMELHO. ROLO DE 1 	Rolo 100 [GLOBAL R$ 500,00R$ 5000000 

100M.LEDDEALTOBRILHO.220V.  ...i i...._- 
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MANGUEIRA DE LE-D DE 12MM A 13MM. 
4 REPRODUCÃO DE COR BRANCO ROLODE Roto 100 GLOBAL R$ 500,00 R$ 50.000,00 

10DM 110 DE ALTO BRILHO 220V 

MANGUEIRA 	EM 	MICRO-lÂMPADA 
1 	& INCANDESCENTE BRANCA DE 13MM. ROLO Caixa 30 GLOBAL RS 500,00 R$ 15000100 
- COM 10DM. 220V. 

ESTROBO 	TARTARUGA 	REDONDO 	LUZ 
BRANCA10 W. DIMENSÕES: IS x SOmm, VIDA 

6 APROX.: 	10 	MILHÕES 	DE 	FLASHES, Unidade 600 GLOBAL R$ 19,90 R$ 11.940,00 
' FLASHES/MINUTO 	APROX,: 	50-60. 

• VISIBILIDADE APROX. 3KM.  
REFLETOR HOLOFOTE DE LED 10W NA COR 

Unidade 20 GLOBAL IR$ 3000 R$ 60000 	1 _7._. 
 

BRANCA A PROVA D'ÁGUA,  
TUBO DEI.EDSNOWFALLS(CHUVA DE NEVE) 

Unidade 800 GLOBAL R$ 7,00 R$ 5 600 00 
BASTÃO DE LUZ AZUL 20 CM. 
TUBO DE LEI) SNOW ËMIS (CHUVA DE NEVE) - } 

9 BASTÃO DE LUZ BRANCO. MEDINDO DE 50- Unidade IÓOO GLOBAL R$ 8.90 R$ 8.90000 
CM.  

- PISCA PISCA BRANCO, COM ido LEOS E 8 
10 FUNÇÕES 	COR DO RO TRANSPARENTE Caixa 100 GLOBAL R$ 9,90 16990,00 

MEDINDO DE 10M1  ____ ________ 

11 
PISCA PISCA LED DE REDE BRANCO DE 3 A SM, Caixa 600 GLOBAL 162600 161560000 
COM ALTO BRILHO. MULTIFUNÇÕES.  - 
ABRAÇADETRA PLÁSTICA (NYLON) ENCA 25 

12 Pacote 13000 JOMARCA 16 2,31 R$ 3003000 
X 200MM. PACOTE COM iQU UNIDADES  

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA (NYLON)- BRANCA 2,5 Pacote 2000 JOMARCA 16 1,67 16 3.340,00 < 100MM, PACOTE COM 100 UNIDADES 

14 FIO PP PRETO 2 X 2,5 2 = COFIO 16 3,50 

15 FIO RIGIDO PRETO 15 J2 1000 COFIO 160 95 1695000 

16 ALICATE DE CORTE  10 JOMARCA R$ 500 16 5000 

TOTAL j 16300 000,00 

21. No preço acima proposto -estão Inclusas todas as- despesas diretas e indiretas para execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 

administração, previsão de lucro, frete, seguro, -Combustível, EPYs, transporte e entrega do objeto, 

-bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros 

necessários- ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações 

posteriores, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para 

execução complete do objeto. 

23. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 

disposições contidas na alínea "cl" do inciso 11 do art. 65 da Lei Federal n9 8466193. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REA4USTE DE PREÇOS 

3,1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados -no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo ao órgão 

gerendador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme disposto no artigo 17 do 

Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposlçôes contidas na alínea "CI" do inciso II do art, 65 

da Lei Federal nft 8.666193.  

- 	- 
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3.1.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação  prevista na alínea "cl" do inciso li do Art. 

65 da Lei Federal .nfr 8.666193, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 

Ata de Registro de Preços e iniciar outra procedimento lícitatório. 

11.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, 

e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 

convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços registrados em Ata. 

CLÁUSULA QUARTA DOS PRAZOS 

4.10 prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na data de 

sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

£1 Dos Direitos: 

5.11 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 

5.1.2 do Comprornitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, em 

igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 

5.2 Das Obrigações 

5,2,1 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em igualdade de 

condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e 

51.2 do compromitente; 

52.21. Atender todas as condições descritas no presente Termo de Referência; 

5.2.2.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, respondendo 

civil e criminalmente par todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, 

causar ou provocar à contratante; 

52.23. Obter todas as autorizações, aprovações e franquias necessárias à execução do objeto, 

pagando os emolumentos prescritos por lei, caso necessário, e observando as leis, regulamentos e 

posturas ap':cavels obngatórw o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua 

custa, das multas porventura Impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos 

disposttivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública; 

5.2.2.4 Abster-se, qualquer que se» a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto da contratação, sem prévia autorização da contratante; 

5.12.5 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução de objeto, bem Corno, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante; 

521.6 No deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, 

sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer tipo 

de procedimento; 

5.2.2.7 Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela contratante sobre os fornecimentos, bem 

como fórnecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto deste 

Termo de Referência; 

5.22S Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, 
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5.129 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto deste Termo de Referência em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de materiais empregados. 

52.2.10 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes nó Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

5.2111. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exígidas na licitação; 

3.2.2.12. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciârios, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que Incidam ou venham a incidir na execução da Ata de Registro de Preços. 

5,12,13. Prestar os serviços contratados com características exigidas na Ata de Registro de Preços e 

de acordo com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução 

do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração; 

5.21,14. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se a Lei Federal nQ 

3.566193 e suas alterações; 

522.15. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontrataçôes 

não autorizadas pelo CONTRATANTE; 

5.22.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, devendo complementá-los, caso e previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 19 do itt. 57 da Lei M C.666, de 1993 

CLÁUSULA SEXTA-DO. CANCELAMENTO DO. REGISTRO DE PREÇOS 

tiO cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 

6.1,1 Automático:  

a) por decurso de prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 

c) pela Administração, quando caracterizado o Interesse público. 

6,1,2 A pedido do fornecedor, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 

ou de força maior 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovada mente, Inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 

6.1,3 Pela Administração, unilateralmente, quando: 

a) o fornecedor nãoo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado: 

b) o fornecedor perder quaiqúer condição de habil%taçãs exigida no processo licitatório; 

c) par razões de interesse Público, devidamente, motivado e justificado; 

d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes 

da Ata de Registro de Preços; 

fi caracterizada qualquer hipótese de Inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes, 	 ., 

IJ 
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6.144 O fornecedor terá seu registro na Ala cancelado, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado oconttadltório e a ampla defesa. 

CLÁUSUlA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

O COM PROM ITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 

71 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções: 

7.11 10%: recusa do COMPROMITENTE em assínar a Ata; e 

71.2 10%: descumprimentade qualquer das cláusulas deste Termo. 

7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n 2  8.666, de 21 de junho de 1991 

CLÁUSUlA. OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignadas no 

orçamento do órgâo proponente do edital, cuja dotação orçamentária estará disposta na Ordem de 

Fornecimento e na Nota de Empenho. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
9.1 incumbirá à Administração providenciar a publicação do Mapa de Preços desta Ata no Diário 

Oficial da Entidade, até õ 5 ,2  dia útil ao mês seguinte ao de sua assinatura. 

ClÁUSULA DÉCIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalh5es para dirimir dúvidas ou questões oriundas da 

presente Ata. 

10.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Terno em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, tendo :p sã efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, 

o subscrevem. 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 21 de Novembro de 2019 

OZIEtO[iVE4RA 

Prefeito Municipal 

RICARDO SCHETTINI KN1PP 	 TEÓFILO 	 P. DA SILVÃA4& 
Secretária Municipal de AdtpYnistraflo e 	 Procurado Geral 4q  

Finanças,, / 

E.C.S COMERCIAL DE E%EffES*$EeØRMØES D.áA&ØS 
Contratada 

TESTEMUNHAS:  

II 	
Nome: 4 	&iv. 5a 	Nome:  

CPF: CI 	SZ' 	. 
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MUNICIPIO 	Luis E 	agalhaes 	sge Janeiro o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214.41910001-05 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.41910001-05 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato ing 126A/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N2 071/2019. Contratante: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Contratada: E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES E 

DECORAÇÕES DE NATAL EIRELI - CNPJ: 34.668.980/0001-46. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO 

NATALINA DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Vigência: 02 de dezembro de 2019 a 

01 de fevereiro de 2020. Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 02 de dezembro de 2019. OZIEL 

OLIVEIRA — Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.41910001-05 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n 2  129/2019 - INEXIGIBILIDADE N 9  035/2019. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Contratada: ERRIEMI PRODUÇÕES EIRELII - CNPJ: 

31,071.950/0001-30. Objeto: CONTRATAÇÃO EM EMPRESA RESPONSÁVEL PELA 

APRESENTAÇÃO DO SNOW DE RAVANE MARTINS E BANDA NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, 

DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRAÇA CENTRAL SÉRGIO ALVIM MOnA, NO MUNICIPIO DE 

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Vigência: 13 de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020. Luís 

Eduardo Magalhães - Bahia, 13 de dezembro de 2019. OZIEL OLIVEIRA - Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNN: 04.214.41910001-05 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n 2  127A/2019 - CREDENCIAMENTO N9  006/2017. Contratante: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Contratada: N.O.M NÚCLEO ODONTO MÉDICO 

LTDA-ME - CNPJ: 27.014.440/0001-54. Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA 
DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA 

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. 

Vigência: 03 de dezembro de 2019 a 02 de dezembro de 2020. Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 

03 de dezembro de 2019. OZIEL OLIVEIRA - Prefeito Municipal. 


