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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MACALHÃES 	 CÁÍT 
(( ESTADO DA BAHIA 

CNP1 04.214.419/0001-05 

CONTRATO N° 032/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 070/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 893/2019 

PREGÃO PRESENCIAL No 069/2019 

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE 
SERÁ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES/BA. 

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA 

DATA: 17 de Março de 2020. 

~9,L 
PREFEITURA DE 
WISEDUADO 
MAGAIHAES- - 
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ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N2 07012019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS W 069/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 89312019. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. pessoa jurídica de 

direito público, com sede à Av. aarreiras, ris 825, Centro, na cidade de Luis Eduardo Magalhàes» 

34., inscrito no CNPJ sob rr 04.214.419/0001-05, neste ato representado por seu Prefeito, Sn 

OLIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nC 

1167394526 SSP/OA, inscrito no CPF/MF sob n 2  502,801809-00, residente e domiciliado nesta 

cidade, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA meste ato representado por seu 

Secretário Municipal, Sr. MARCIANO ANTONIO PAULETTI, brasileiro, empresário, casado. 

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, ambos assstrdos 

jurkflc:arnerrte pelo Procurador Geral do Município, Or. TEÕFILO JERÕNIMO PENNO DA SILVA 

MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 048/BA sob o n0 42.33, residente e 

domiciliado nesta cidade, e a empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP. irisenta, 

CNP' sob rig 37.227.550/0001-58, estabelecida à Rua R-5, 02 12, quadra R-7, Lote 07, Setor 

Oeste, na cidade de Goiânia/GO, neste ato representada por FERNANDO ROOREGUES VALE, 

Proprietário, portador da Carteira de Identidade PC n2 196209 SSP!GO, nscrito no CP? sob ni 

042.036.901-53, residente e domiciliado na cidade de Goiânia/GO, doravante rienominada 

CONTRATADA, para cumprimento do ebjeto abaixo descrito; 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

ii Constitui objeto da presente licitação, através de Prego Presencial, o REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA E EVENTUAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ DESTINADO A 

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÂES/BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO PREÇO 

2.10 vaiar total para o presente ajuste é de R$ 2.428.500,00 (dois- milhões, quatrocentos evtnte 

e oito mil e quinhentos reais), sendo para o Lote 01 o valor de R$ 6483- 00,00 {seiscftr;'c 

quarenta e oito mil e quinhentos reais), para o Lote 02 o valor de $ 1.780,000.00 (um milhão, 

setecentos e oitenta mil redis), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, 

apresentado pela CONTRATADA no Prego Presencial para Registro de Preços ris 069/2011?! 

entendido este como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto, conforme \\/ 

quantitativo e descritivo abaixo; 



LAMPADAS DE 50010 400W BASE"E 
Bulbo Tubular da 2.600K. 

Fluxo luminoso superIor ou igual à 	- 
48000 lumens. Vida Mediara 
superior ou igual a 24,000 horas, 

Eficiência Luminosa superior ou 
Ti 	Igual 1.20 lmjW. Posição de 	800 	Unidade 	GUGHT 

Funcionamento Universal. Somente 

serão aceitas as lâmpadas Cujo 

formato e as dimensões estiverem 

ECO acordo com a norma NSR LEC I 
562/1997 coiri selos INMETPO 

AS 26,30 l R5 10.52000 

IÀMPÁDA 50010 250W BASE E40 
Bulbo tubular de 2.000K. Fluxo 

Lurnnoío supurior ou Igual a 27.530 
:umeIlS. Vida Mediana superior ou 

igual a 24.000 horàs. Eficiência 
Luminosa supenior Ou igual e 

llOnm/W. Posição de 

Funconarnento Universal. Som erite 

serão aceitas as lâmpadas cujo 
Formato e as dimensões estiverem 

Ide acordo coro à norma NBR IEC 
662/1997 com selas INMETRO 

Bulbo tubular de 2.000K Fiue 

lumíncio superar ou igual a 15.300 
umens, Vida mediana superior ou 
suai a 24.000 horas, Eficiência 
Lunninose superior ou igual a 102 

lm/W Posiço de funcionamento 
universal. Somente serão aceitas as 
lâmpadas Cuja fontiata e as 
dmens5es estiverem de acordo 

com a norma NBR IEC 66211997 

LÀMPACA 50010 70W BASE £27 
Bulbo iubuar de 2,000K. Fluxo 

ium0oso superior ou igual a 6.160 

E inrneris. Vida mediana superior ou 
igual a 24,000 horas. Eficiência 

E luminosa supe!ior eu igual a 116 

lm/VV. Posícão ele funcionamento 
universal. Somênte se4o celtas a 

• lâmpadas Cujo formato e as 

• dnniensêes estiverem de acordo 

com a norma NBR 60 552/1997 

200 1 Unndade 	GLIGHT 	l R$ 1g,519 :- R5 13.993,00 



300 r UNIDADE 	JRC 	R 6259 	P518 77 700 

LÂMPADA METALICA DE 400W 

BASE E-40 Bulbo Tubular de 

• 5.500K. fluxo Luminoso superior ou 

igual a 34,000 lumens. Vida 

mediana superior ou igual à 16.000 
horas. Eficiência luminosa superior 

5 ou igual A gj k/w, Posição de 
Funconameto universal. Somente 

serão aceitas as iánpadas cujo 

formato e as dimensões estiverem 
drn,dó tom norma NRR IEC 

6 152J1997 com selos INÍVETRO 
PC OCEL 

500 	Unidade :- OSRAM 

LÂMPADA METALICA DE 250W 

BASE 6-40 Bulbo tubular de 

5500K. Fluxo luminoso superior ou 
igual à 19.000 luméns. Vida 

E 

	

	- mediana Supenor ou igual 12.000 
horas. Eficiência luminosa superior 

6  ou igual à 77 im/w. Posição de 
Fur.cEcnamento Universal. Somente 

serão aceitas as lâmpadas cujo 
formato e as dimensões estiverem 
de acorde cor" a norma NSR IEC - 
662/1997 com selos INMETRÓ - 

PROCEL  
E REATORES 	EXTERNOS 	PARA 

LÂMPADA 	DE 	SÓDIO 	DE 

40OWx22060Z. - Este 	reator 

- deverá ser fabricado em 
conformidade com a NBR 1.593 e 

possuir 7$10 INMETRO/PROLEL 

Deverã também possuir registro 
ATIVO no Relatório de 

conformidade avaliada RAC do 
INMETRO 

REATORES 	EXTERNOS 	PARA 

lÂMPADA 	DE 	SÓDIO 	DE 

- 2SDWy22OVxBDHZ. 

 

	

Este 	reator 

deverá 	ser 	fabricado 	em 

E 	
- cónfornildade com a NSR 13.593 e 
- possuir selo INMETRO/PROCEL 
Deverá também possuir registro 

E:  ATIVO no Relatório de 
contorm;dade avaliada RAC do 
iNMETRO - 

RE?TORE5 	EXTERNOS - PARA 

LÂMPADAS 	DE 	sóbiõ 
1 ISOWx22OVx6OHZ. 

 

	

Este 	reatõr 

deverá 	ser 	fabricado 	em 

ccnformade com a NRR 13.593 e 
seio INÍVIETROPROCEL 

Deverá também possuir registro 
ATiVO no Relat&io de 

300 	Unidade i OSRAM 1  ES 37.46 R$ 11.238.00 

7 

.rC 	 •-- 
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conformidade avaliada RAC do 

NMETRO 

REATORES 	EXTERNOS 	PARA,  

LÂMPADA 	DE 	SÓDIO 	DE 

70Wx220V60H2, 	Este 	reator 

deverá 	ser 	fabrkado 	em 

Loníormidade com a NBR 13593 e 
10 

	

	 1.SOu 	Unidade 
possurr selo iNMETRO/PROCEr. 
Deverá tembém possuir registro 

ATIVO 	no 	Relatoriiõ 	de 
conformidade avaliada RAC do 

J ETC P5 20.60 	AS 44.400,00 

REATORES 	iNTERNO 	PARA 

LAMPADA 	DE 	SÓOID 

400W<22OVx601-11 	Este 	reato- 

clevorá ser fabricado em 

• ronfaírnidade com a NBA 11593 e 

possuir Seio rJMETRO/PROCEL. 

Deverá também possuir registro 

Ativo no Rélt6rio de 
contormiciade avaliada MC do 

REATORES 	INTERNO 	SOUIU 

25OWX220VxEORZ. Este 	reator 

deverá 	ser 	fabricado 	em 

roniormdade com a NBR 13593 e 

12 possuir seio NMETRO/?ROCEL. 
Deverá também possuir registro 

ATIVO no Relatório de 

corifornifriade avaliada RAC do 
NMETRO 

REATORES 	INTERNO 	SÓDIO 

1 SQWx220VxEOHZ, 	Este reator 

deverá 	ser 	fabricado 	em 

conformidade com a NSR 13593 o 

	

13 possuir smo 	rIMETRO/PROCEL. 

1 Deverá também possuir registro 

ATfVO 	no 	Relatório 	de 
copiormidade avaliada RAC do 
INMETRO 
BASEPARARELÉ-Tõmadagiratdria 

3602, bivoit: Material do prõduto 

terminais de encaixe em latão 
tanrraoo soquete em nylon Com 

3' de fibra de vidro. Mapa de 

marcação indelével com 

dentificaçán do sentido de encaixe 
do relé e identificação dos 

termrnais de encaixe. Ligação a 3 
fios: Seção transversal dos fios de 
lSmm: ntprcambiobilidade totail 

pode ser utilizada com reles de 
quarquer faoricante; Permite giro 

de 360' Øar-a correia orientacãO do 

200 j Unidade 
	

InC 
	

RS 52,70 
	

AS 30.540.00 

200 1 Unidade 

400 . Unidade 

.1 AO 

IRC 

Í'\I iÇr 
2000 . Unidade 

	
EXATRON 

000005 
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relé; Suporta urna força vertical de 

SON lSkgl; Corrente nominal: lOA; 

Frequência de operação: 50/60Hz; 

Base totalmente em 

cõnlormidade cern a N8R5123 

Garantia mínima: 3 anos. 

ELET0MAGNETiCO P1 USO EM! 
CORRENTE ALTERNADA corpo em 
polipropileno estabilizado contra 

raios ultravioleta para supprtar 
intempéries, com pinos de contato 

• 	em latão estanhado preso ao corpo 

• 	estanhos, contato de carga NF 

acionam a carga durante o dia. 

Célula Fotoelêtrica tipo 005, com 

encapsuiarrrento blindado co 

resposta instantânea. Poténcia: 
000W carga resistiu;) - 1200VA 

15 	127V: 1800VA 22OV(cdtga indutiva), 
• Frequência: 50/60HZ. 

Desligartrerito: Relaço de 1,2 a 4 
vezes - ao ligamento. Faixa de 
teriperatura: Operã 

entre 	SC e +5ÕC, 	Estar 

devidamante cio acordo com as 

normas técnicas ABNT 5123:92 UL 

773:1992 ANSl-C135.10:19E com 
ensaios em laboratórios 

credenciados pelo NMETRO. 
Apréséntar Catálogo do fabricante 

comprovando as caract&riticas 
tecnicas do produto. 

1 Braço reto de 1 metro x 25,4mrn 
para iiuminaço pública, matéria 

Prima: aço carbono 1010/1020, 
laminado. Resistência Mecânica: 
lSdaN. flecha residu& máxima 

ISmc,, confeccIonado em chapa de 

aço com espessura mínima de 
3mm. Revestimento: zincado a 

quente, 100 um (média), 96 jrn 
(ponto minimo. O "ari& passa fio' 
deverá ser de materiei corvi 

• tratamento anu-UV e será colocado 
• na aba superior da chapa de 

• fixação, furos e arestas sem cantos 

vivos 00 rebarbas, Deverá ser 

estampado no corpo do braço ou 

na chapa de fixação, de forma 
• legível e indelével, no mínimo o 

nome ou merca do fabricante., més 
e ano de FABRrCACÂQ. 

7.000 
	

Unidade TECNOWATT 
	

R$ 12,32 	R$8E249O0 

600 1 Unidade 1  RADIANTE 
	

R IS 111A 
	

RI .l66O0 

IL 



Á»  

Luminária Pública Aberta, corpo em 

chapa de alumínio anodizado 

17 soque eec reforçado E 2/ suporte 1
Un dace 	RADiAN1T 	P521 2 	RS 	") OU 

de fixação em liga de alumínio 

fundido. encaixe para tubo de 

Luminárias 	Fechada 	cern 

pohearboriato para lâmpada de até 
400W alumínio estampado sem 

	

18 aioamento para reator encaixe 	200 
L1?.ra tubo de 60,3mm soquete E 

40 permitindo instalar braços de 

32,lmm até 60,3mm.______ 
Braço Curvo tipo Cisne de 3 metros 
x 60, 3mm para iluminação pública, 
matéria 	Prima 	aço carbono 
103011020, laminado. ResistêncIa 

Mecânica: F 15 da N, flecha residual 
máxima IS mm, confeccionado em 
chapa de aço com espessura 

	

minima de 3 mm. Revestimento 	1500 
zincado a quente, 100 wn (média), 

86 um (ponto 	lnima). O 'anel 

passa ho" deverá ser de material 

com tratamento anti-UV e será 

totocádo na aba superior da chapa li  
de fixação, furos e arestas sem 

Conector de derivação perfurante 

20 	m000io 	CDP 	25 	.95, 	no 200 

recondicionado. 	 - 
Conector de derivação perfurante 

21 	modeto 	ItDP-10 	- 	70, 	não 3.000 
- r econdiconadô. 

Cdnector derivação CUNHA TIPO II' 

VERDE 	/ 	Conector de 	derivação 

22 	cunha, 	tino 	li 	'verde", 	tronco 	16 900 
rnma, 	derivação 	16 	mm 2 . 	Com 

cunha inteirica 

Conector derivação CUNHA TIPO III 
VERMELHO 	/ 	Cohectcr 	de 

23 	detivação, cunha, tipo III, tronco 16 100 

mrna, derivação 6mm 2 . Com  cunha 

Conector derivação cunha tipo 1 - 

CINZA / Conector de derivação, 

24 	cunha, tipo O  'orla' tronco 35 
	

100 	Unidade 	INTEW 

mrr, derivação 16-25 mmi, com 

Unidade 	NTELL1 AS 2,25 	AS 225,00 

- ........................ . 

P5 5,85 	8$ 985,00 

L-V 
.,2t..... i\%j 
/ 

. 	/ 
/ 
/ 

£ 

Unidade 	RADIANTE 	AS 96,09 	AS 19.228.00 

Unidade 	RADIANTE 1 R 5 62,59 	R$ 156.475,00 

Unidade 	INTELL} 
	

AS 13,u9 	RS 2.738,00 

Unidade 	'INTEW 
	

AS 4,62 	AS 13.860,00 

Unidade 	!NTELLI 
	

fr,$ 304 	. P5 1.092,00 

n n ri ri uuutÜ. 



85162 P.5 8.100.00 

552.51 5525.10000 

5$ 3h? 55 7.740.00 
-, ........... 

AS 6,50 5$ 3.250.00 

P5 2,50 AS 2.500,00 
,__-.--.-, ....... 

AS 1,25 1 R 1.250 ,00 

5$ 0.63 85670,00 

—4---- ,—.... - 

85 4,00 5$ 1.600,00 	E 

854,27 8$ 2..435.00 

ss 550 8$ 2)50,00 

8$ 650 5$ 37.500,00 

857.37 AS 3J42500 

558,50 s$ 4,250,00 

054.25 - 	AS 850,00 

EI5 2.00 	AS 600,00 

Conector de cunha azul 	conector 

derivação 	- 	conector 	derivação, 

material 	liga 	de 	aluminiõ, 
caracteristécas adicionais série azul, 

25 caracteristica condutor tronco cabo iDO 	Unidade 	iNTELL1 

ajurniruo 	110 	awgJ 	2/0 	awg, 

caracteristica 	condutor 	dedvaço 

E cabo alumirio 110 awgJ 2 awg, uso 

Cabo PP 
215nrn certificado pelo 

Metros 	CORRO 
ometro  

Cabo PP 2x2,Srnn, certificado pelo 
27 10000 	fetrbs 	COFl0 

nmetro -------- 
Cabo PP 2x4.Ümm certilicado pelo 

. 	----------------------------- 

2.000 	Meyos 	obREia 
lnrtletro  

Cabo quadcupiex de 15 mm neutro 
500 	Metros 	NrELIJ 

e - a s es encapadas colorido 	- 

,0  Fita 	de 	20 	metros 
000RLUX 

certificada pelo innIPIrci  

li 
.,:Ffta solente 	OC 	10 	metros 	

- 1.000 	i 	Unidade 	DECORLUX 
E certificada pelo Irmetro. 	. -- ... 

'e ita de Alta Fusãode 10 metrôs 	í 100 	Unidade 	OUOuwx 

Arruela quddadd para parafuso de, 
1.000 	Unidade 	OLMO 

lbrnnl  

- Pr 2tu.o Mlaquina lSxlOOmm não 
400 	Li cade 	0 1  leiO 

PrfU5oMaquin 	-16.200mm não,j 
urirnuse 	aLIViO 

reconcliçonado -- -- 

:7;to Maquina 15x250mm não CQQ 	i 	Unidade 	OLIVIO recondiconado. 	
• ------- 

ParafLlso Maquina 16x300mm 
5.000 	Unidade 	OLIVIO 

recondiconadõ ,__ - .. 

Parafuso Maquina 16i350mm no Unidade 	OLfVIÔ 
recondicorado_____ 

Parafuso Maisuíria 16400mm não 
500 	r Unidade 	OLMO 

recc-ndicionado 

TIT Sóuete 	E-40 	reforçado 	paraf 
200 	Unidade 	OECORU.J 

E lomnadapubhca  
5opuete 	E-27 	reforçado 	para; 

300 	Unidade 	DECOA[U 
luminriapuhLca_ 
Cinta 	cIrcuiar 	de 	lSOmm 	com 

parafusos 	no 	r&ondicionada. 

Cinta 	para 	poste 	circular 	aço 
30 	Unidade 	i 	ÓbVIO 

galvanizado 	a 	fogo 	lSOnim 

acompanfla 	2 	parafusos 	francês 1 

E 16> Jtfrnrre porca. 

Le 	c'rcua 	e .160mri 	cor 

parafusos 	não 	recoridiclonada, 

- Cinta 	para 	poste 	circular 	aço 
200 	Ur.idIOe 	OLIVIÕ 

galvanizado 	a 	fogo 	200mm 

acompdnhld 	2 	parafusos 	frar.cs 

lSz7Dmm e corra, 

55 221 	5$ 221,00 

AS 1,50 1  8$ 525,00 

AS 1363 1  p,$ 3.726,50 

flflnnç2 



P4: 
... 

Cinta 	circular 	de 	200mm 	com 

parafusos 	não 	recontícionada. 

Cinta 	para 	poste 	circular 	aço 
300 

galvanizado 	a 	fogo 	200mm 

acompanha 	2 	parafusos 	francês 
e porca. 

Cinza 	circular 	de 	300rtirn 	com 

parafusos 	no 	recondicionada. 
Cinta 	para 	poste 	circular 	aço 

330 
-.r;aVan4c0O 	a 	fogo 	300mm 
acompanha 	2 	parafusos 	francàs 

Cjrta 	circular 	de 	400mrn 	com 
parafusos 	no 	recondicionadà 

46 Cinta Poste, material aço carbono, 200 

acabamento da peça galvanizada 
fogo. 

Alça Performada de 16rnm, para 

ancoragem 	do 	condutor 	neutro 

., ioLco dos cabos inúitiplexadcs em 
200 

entrada 	do 	consumidor 	ou 	rias 

redes 	de 	distribuição. 	Ë 	aplicada 

Unidade 	OLIVIO 	í P52074 	P5622200 

Unidade 	OLIViO 	P5 27,25 	R$ 8.175.00 

Unidade i 	OLIVIO 	R 1040 	R5 6.29800 

Unidade 	MACLEAN 	P5 225 	ES 45003 

48 	Rackdei elemento 	 orado 	3C0 i,UmdadeíMliANOiRSi50iRS1950.00 . 

Isolador 	Roldana. 	Porcelana . 

49 	 300 uncade 
- 

GIRMER ES 3,62 ES 1 Unh,D0 
172mmlarr. 	. L—.— ....... 

O 	Roldanas de Louca 	 230 1 	U 	cade GERMER 	1 ES 362 cc 7_ 

AI 

LOTE 02 

TEM 	 DESCRIÇÃO QUANTH UNI) 	MARCA  
VALOR 

 VALOR TOTAL
UNITÁRiO 

Luminãria Pública modular LEI) 150 
la), com com c, fabricado em 

aluminio injetado de alta 

resistência mecânica com base 
para relê e módulos fabricados em 

&urnihio extrudado, fonte de lua 
composta LEO Light C!as de alta 
êficiància luminosa, ótica para 
ilurninaçAo 

 

viária cem sistema ante 
Obre, Sistema de conectores de 
engate rápido, conectando os 

módulos de LEI) individualmente, 
Temperatura da Cor de 5.000K 

Eficiência Luminosa superior ou 

igual à lOOim/w. Indice de 
Reprodução da dor superior ou 
igual à 5. Puxo Luminoso superior 

ou igual à 23.000. Grau de 
:protacão  superior ou igual 

2.500 iJ ni da ci e LELISTAR E P5 712,00 	P5 1.780000.00 

1 

  

   

boodb 



aore5ertar laudo na abertura 
Fonte de alimentação espetia! 
fornecida com laudo de aproveo 

em laboratório credenciado ao 
nmetro ou UL, tensão de entrada 

de 90 - 305 VAC ou 100 - 277 VAC, 
com proteção eletrônica contra 
curto-circuito, sobrecorrente. 
sobretensão e sobreaquecimento. 
A iurrinãria cava ra possuir protetor 
de surto de 10f12kva 
independente da fonte de 
alimentação, fator de potehcia 
Mínimo de 0,92. Vida útil superior 
ou igual à 50,000 horas. Suporte de 
f1açâ0 para braços e topo UÈ 
posrm artuculável c/  diâmetro de 
48,3 mm até. 50,3 moro, apresentar 
junto com a proposta fõtonidtria 
com as curvas iES em laboratório 
credenciado pelo inroetro, ensaio 
de vibração, ensaio de impacto 
iisO9 e ensaio de resistência ao 
vento todos feitos era laboratórios 
credenciados peio inmàtro. A 
luminária deverá ter Sistema de 
ajuste de incflriaço de ate 180 

graus, possibilitando angulaçào na 
instalação, manutenção sem uso de 

VALOR TOTAL R$ 1.780.030,00 

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 

objetà, bem como Bs despesas coro 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 completa do objeto. 

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

disposições contidas na alínea "c," do inciso It do etc. 65 da Lei Federal ri.9 8.666 1193. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

3.1 Os preços registrados poderão ser revistas em decorrência de eventual redução dos  

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

Mão gerenciador promover as negodaçôes junto aos fornecedores, conforme disposto no 

artigo 17 do Decreto 7.82/2013 e ainda observadas as disposições contidas na alínea "d" do 

inciso 11 do art. 55 da Lei Federai n.9 &666/93  

'e 
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3.11 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na aflnca 	do inciso ii do 

Art. 65 da Lei Federal n.9 8.666/93, a AdministraçAo, se julgar conveniente, poderá optar por 

cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciaroutro procedimento licitatório. 

31.2 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, corri inicio na data 

de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS Ë DAS ÔSRIGAÇÔtS 

5,1 Dos Cireitos; 

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

5.1.2 do Compromitente; 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 Registiados, ou em 

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

5 2.2 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os peoidos de 

contratação durante á período de duração dd Registro de Preços. 

CLÁUSULA SEXTA- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1 O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser; 

5.11 Automático; 

a) por decurso de prazo de vigência; 

h) 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, compro',darnente, inexequível em função da elevre  

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

6.13 Pela Administração, unilateralmente,quando: 

a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

àqueles praticados no mercado; 

b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatõrio; 

c por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 

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

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

decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 

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

6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 

7,1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções: 

71,1 10%: recusa do COMPROMITENTE em assinar a Ata; e 

7.1.2 10%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo. 

7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal ne 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA OITAVA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8,1 Â despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados no 

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

de Fornecimento e na Nota de Empenho. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

.i Incumbirá à Administraçào providenciar a publicação do Mapa de Preços desta Ata no Diário 

Oficial da Entidadê, até o 5 121  dia útil no rtès seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões oriundas da 

presente Ata. 

10.2 E assim por estarem justas e contratadas )  as partes assinam o presente Termo em 0 (três) 

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

após lido, o subscrevem. 

LuísEduardo Maplhàes/BA, 19 de Novembro de. 2019. 

)v1 
OZIEL OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

MARAI04I0 PAULEITI 	 TEOFILO JERÕNII+  1' DA SILVA MOTTA 

SrcretárÍ 	t3íUstkjpatde lnfraestr.uura 	
A

Procurador Girai do Municípic 
 -. 

À N 	 — _4 flj / 
DELVALLE MATERIAIS EVtR1COS 1. DA - EPP' 

Contrat4ia 

TESTEMUNHAS: / 

N orne Nome.  

CPF: U3) 	Li 	ÇC.2 CPÍ: (5 	7?7 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 
CNPJ: 37.227.55010001-58 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima 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 Dívida Ativa da União (DAU) 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' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://rfb.gov.br > ou chttp://vvww.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 211012014. 
Emitida às 07:20:12 do dia 1710312020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13109/2020. 
Código de controle da certidão: 523D.9DDB.68D7.79CB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

OOOO'j4 



Si ESTADO DE GOIÁS 
fl SECRETÁRIA DE ESTADO DA ECONOMIA 

SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA 
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS 

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA 

Ml. CERTIDÃO: N° 24167264 

DENTIFICAÇÃO: 

NOME: 
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIIIELI - EH' 

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais): 

NAO CONSTA DEBITO 

4- * 

4:4 

4:4 

*:* 

4* 

4 , 4 

4. * 4-  

4. * 

CNPJ 
37.227.550/0001-58 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso lIdo artigo 2, ambos da 

IN nr. 405/1 999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e 

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III 

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993. 

Certidao VALIDA POR 60 DIAS. 
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco: 
http://www.sefaz.go.gov.br . 
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida 
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS. 

VALIDADOR: 5.555.565.551.341 
	

EMITIDA VIA INTERNET 

SGTI-SEFAZ: 	LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 MARCO DE 2020 	 HORA: 10:25:15:2 

000015 



0110,112r20 	 www.goiania.go.gov.br!sisternaslsccerlasplsccerüü300wü.asp 

r 	FOLE L 	

Secretaria Municipal de Finanças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL 
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.156.405-2 

Prazo de Validade: até 30/04/2020 

CNPJ: 37227.550/0001-58 

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A 

VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura 

Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal n °  

5.04011975 (C.T.M), atualizado o do artigo 89, inciso 1 e seus parágrafos 2 °  e 70  do 

Decreto n ° 1.786/2015 (RCTM). 

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária 

imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária. 

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui e direito da Fazenda Pública Municipal 

cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade 

administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1° da Lei Municipal n °  5.040/1975 

(C.T.M.), atualizado. 

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1 °  do 

Decreto n° 1.786/2015 (RCTM). 

GOIANIA(GO). 1 DE ABRIL DE 2020 

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E 

DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goian/a.go.gpy±j. QUALQUER RASURA OU 

EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. 

GOOC 
www.qoiania.gc.gov.br!.srstemaslsccerlaspiscccr00300wo.asp 	 0 	 111 



01/04/2020 
	

Consulta Regularidade do I-rnpregador 

r 	N 1 - r - LN 

Certificado de Regularidade 

do FCTLS - CRF 

Inscrição: 	37.227.550/0001-58 

Razão Soda :DELVALLE MATERIAIS FULÍRICOS EIRELI 

Endereço: 	R R 5 129 QI) R/ L[ 07 / SEÍOR OESÍ[ / GOIANIA/ GO / 74125-070 

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 dábitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Vaiidade:22/03/2020 a 19/07/2020 

Certificação Número: 2020032201022879486011 

Informação obtida em 01/04/2020 15:31:46 

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

0000 17 
https://uonsulta-crt.uaixagov.bí/000sultaci-t/pagus-/(x)ns-ultaErnprogador.jsf 	 1/ 



Lágína 1 de 1 

uLP JUDICIARIO 
JDrLA DO TRABA1190  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DELVALLE MATERIAIS ELETPICOS DIRELI 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 37.227.550/0001-58 
Certidão n°: 6697876/2020 
Expedição: 17/03/2020, às 10:30:08 
Validade: 12/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DELVALLE 	MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n o  

37.227.550/0001-58, 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 n° 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 sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ).  
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimpientes 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas a su.r4estÔes: sndt@tstjus.hr  

000Q is 
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0' BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDÓ MACAMÂES 

ESTADO DA EAFUA 
C:NP: O421 4.41 9jt001-O5 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 17 de Março de 2020. 

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 

lníraestrutura, solicito a V.Sa que informe a disponibilidade Orçamentária para a formalização 

de Contrato, conforme abaixo: 

Processo Administrativo n2 89312019 

Pregão Presencial Para Registro de Preços n2 06912019 

Setor Solicitante: Secretaria Municipal de lnfraestrutura 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

ELÉTRICO QUE SERÁ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 

Valor Estimado: R$ 1.591.320,00 (um milhão, quinhentos e noventa e um mil, trezentos 

e vinte reais) 

Atenciosamente, 

'0 ~AMP~5 .—Y-,..À . :~.P. 

n r; p rj 1 O 

LUÍS EDUAØO 
MAC.6~ a 



BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

COMUNICAÇÃO INTERNA /CONT 

DE: Gerência de Contabilidade 
PARA: Jimmy Vance Bezerra Campos-Presidente da CPL 
DATA: 1 7/03/2020 

Prezado (a) Senhor (a), 

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

Objeto: Aquisição de material elétrico, que será destinado a manutenção da rede de iluminação 
pública, afim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, 
informo a(s) seguinte(s) dotação(ões): 

ÓRGÀ0JUNiDADE: 02.10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
PROJETO/ATIVIDADE: 
25.752.051.1032 AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP 

FONTE DE RECURSO: 44— Cessão Onerosa-Volumes Excedentes do Pré-Sal. 
ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES. 

Valor Estimado: R$ 1.591.320,00 

INFORMAÇÕES ADCIONAIS: 
PROC. ADMINISTRATIVO N° 893/2019 
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO N°069/2019 

Atenciosamente, 
Washi 

nnflflon 



Dário Oficial do 	 Terça-feira 
Luís Eduardo Magalhães 	1deo de 2020 

LEI N°921/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020 

"Autoriza o Poder Executivo Municip4 proceder, ao 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município 
de LUIS EDUARDO MAGALHAES para o exercício 
financeiro de 2020, a abertura de Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 2.217.691,48 (dois milhões, 
duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e uni reais e 
quarenta e oito centavos), na forma que indica e dá 
outras providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÀES, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais especialmente o disposto no Art. 78, inciso XI, da Lei Orgânica, 

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei. 

Art. P. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, ao 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município, exercício financeiro de 2020, no valor 
global de R$ 2.211.691,48 (dois milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e um reais e 
quarenta e oito centavos), em atendimento a Lei Federal n°13.385, de 17 de outubro de 2019, que 
será consignado à estrutura de custos abaixo especificadas: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.000 
SECRETARIA MUNiCIPAl. DE 1NFRAEST14UTIJRÀ 

.CRÉSCI\1OS i('E,ASSIFI( ACÃO 

INSIflflCIflNAi 	. PROGflAM'\ É IC ' -I  (i'NONI!CA C)NTE VAI O' 

( ÜD.DFNOMINAÇÂCB 

ORC,Ão'srcRu \RI & 1 N!D \DE CODÉGO DiNfl\iI'AÇ 	() 

UNIDADE ORcÀMFNT,iTk: AMPIJ-V'O 
02.10000 25.752 0S7.1032 DOS SERVIÇOS 44905100 44 2.211.691,48 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DE 
INFR.AESTRIJTURA ILUMINAÇÃO _______  

PÚBLICA TOTAL 2.211.691,48 

CESSÃO 
TOTAL / FONTE 	ONEROSA ~  44 

VOLUMES 2.211.691,48 
EXCEDENTES 
DO PRÉ-SAL 

000021 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZMQVLSLHAI-ISUVAFQRGQYVO 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



Ter-feira 
17 de Março de 2020 	 Luís Eduardo Magalhães 

Art. 2 0. Os recursos disponíveis decorrentes para atender a abertura do presente Crédito Adicional 
Especial, correrão à conta do Superávit Financeiro em conformidade com o estabelecido no art, 43, 
§ 1°, Inciso 1 da Lei 4.320/64, e ainda com base no Art. 167, da Constituição Federal, no valor de 
ItS 2.211.691,48 (dois milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e 
oito centavos). 

Art. 3°. Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano Plurianual 201812021, das Diretrizes 
Orçamentárias/2020 e do Orçamento para o exercício de 2020, aprovados pelas Leis n° 815/2017, 
892/2019 e 908/2019, respectivamente, em decorrência do Crédito Especial autorizado nesta Lei. 

Art. 4°. Fica a contabilidade municipal autorizada a efetuar os registros necessários à execução 
desta Lei. 

Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 17 de março de 2020. 

O7ÁIEL OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

C) n  ' n n r liLJ 4t. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZMQVLSLHAH5UVAFQRGQYVQ 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



Luís Eduardo Magalhães-BA, 17 de Março de 2020. 

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 

DE: Comissão Permanente de Licitação 

PARA: Departamento de Contabilidade 

Senhor Gerente, 

A Comissão Permanente de Licitação  necessita de empenho, do contrato 
conforme abaixo: 

Pessoa Jurídica 
Pregão Presencial n° 069/2019 

Processo Administrativo n°. 893/2019 

Contrato n° 03212020 

Setor solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 

Valor total: R$ 1.591.320,00 (um milhão, quinhentos e noventa e um mil, 
trezentos e vinte reais) 
Empresa: DELVALIE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 
37.227.550/0001-58, estabelecida à Rua R-5, n° 129, quadra R-7, Lote 07, Setor 
Oeste, na cidade de Goiânia/GO 
Validade do crédito orçamentário: 30 dias. 

Atenciosamente, 

MM AMPOS 
'-' 	Pregoeiro 

rt 	r r 
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BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 04214.419/0001-OS 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2  032/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N 2  06912019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1'89312019. 

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

público, com sede à Av. Barreiras, n 2  825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães—BA, inscrito no 

CNPJ sob n 2  04.214.419/0001-05, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG ri 2  1167394526 SSP/BA, 

inscrito no CPF/MF sob n 2  502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, e a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA neste ato representado por seu Secretário 

Municipal, Sr. MARCIANO ANTONIO PAULETTI, brasileiro, empresário, casado, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, ambos assistidos 

juridicamente pela Procuradora Geral do Município, Dra. TACIANA IZABEL GOMES NADAL 

brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/BA sob o n 2  63.542, residente e domiciliada nesta 

cidade, e a empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n 9  

37.227.550/0001-58, estabelecida à Rua R-5, n2 129, quadra R-7, Lote 07, Setor Oeste, na cidade 

de Goiânia/GO, neste ato representada por FERNANDO RODRIGUES VALE, Proprietário, 

portador da Carteira de Identidade RG n 2  196209 SSP/GO, inscrito no CPF sob n 2  042.036.901-

53, residente e domiciliado na cidade de Goiânia/GO, 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 E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ DESTINADO 

A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES/BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 1.591.320,00 (um milhão, quinhentos e noventa e um 

mil, trezentos e vinte reais), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado 

pela CONTRATADA no Pregão Presencial n 9  069/2019, entendido este como preço justo e suficiente para 

a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

LOTE 02 

VALOR 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND MARCA VALOR TOTAL 

UNITÁRIO 

Luminária Pública modular LED 150 
W, 	com 	corpo 	fabricado 	em 

1 

L 

alumínio 	injetado 	de 	alta 
resistência 	mecânica 	com 	base 
para relê e módulos fabricados em 
alumínio extrudado, fonte de luz 

2.235 

composta LED Uglit ciass de alta  

Unidade LEDSTAR R$ 712,00 R$ 1.591.320,00 

Rua José Ramos de Anchieta, 187 - Jardim Primavera, Luís Eduardo Magalhães - BA 
CEP: 47850-000. TEL: (0XX77) 3628-9000 
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eficiência 	luminosa, 	ótica 	para 

iluminação viária com sistema ante 

Glare. Sistema de conectores de 

engate 	rápido, 	conectando 	os 

módulos de LED individualmente 

Temperatura 	da 	Cor de 	5.0001(. 

Eficiência 	Luminosa 	superior 	ou 

igual 	à 	lOOlm/w. 	lndice 	de 

Reprodução da 	Cor superior ou 

igual à 75. Fluxo Luminoso superior 

ou 	igual 	à 	20.000. 	Grau 	de 

proteção superior ou igual 	IP 65 

apresentar 	laudo 	na 	abertura. 

Fonte 	de 	alimentação 	especial 

fornecida com laudo de aprovação 

em 	laboratório 	credenciado 	ao 

lnmetro ou UL, tensão de entrada 

de 90- 305 VAC ou 100-277 VAC, 

com 	proteção 	eletrônica 	contra 

curto-circuito, 	sobrecorrente, 

sobretensão e sobreaquecimento. 

A luminária devera possuir protetor 

de 	surto 	de 	10112kva 

independente 	da 	fonte 	de 

alimentação, 	fator 	de 	potencia 

Mínima de 0,92. Vida útil superior 

ou igual à 50.000 horas. Suporte de 

fixação 	para 	braços 	e 	topo 	de 

postes 	artuculável c/ diâmetro de 

48,3 rum até 60,3 mm, apresentar 

junto com a proposta fotometria 

com as curvas lES em laboratorio 

credenciado pelo inmetro, ensaio 

de vibração, 	ensaio 	de 	impacto 

lKOY 	e 	ensaio 	de 	resistencia 	ao 

vento todos feitos em laboratorios 

credenciados 	pelo 	inmetro. 	A 

luminária deverá ter Sistema de 
ajuste de inclinação de 	até 	180 

graus, possibilitando angulação na 

instalação, manutenção sem uso de 

ferramentas.  

VALOR TOTAL R$ 1.591.320,00 

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 dos equipamentos, instalação, montagem 

e desmontagem, 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 completa do objeto. 

Rua José Ramos de Anchieta, 187 - Jardim Primavera, Luis Eduardo Magalhães BA 
CEP: 47850-000. TEI: (0XX77) 3628-9000 

000032v 



0Èâ~ 

 R  E~ ML1SEDaOMkM 

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.2 8666/93. 

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: 02.10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 1 NFRAESTRUTURA 

PROJETO/ATIVIDADE: 25.752.057.2057 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3,9.0.30.00.000000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO: 00— RECURSO ORDINÁRIO 

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 lnfraestrutura, Sr. Marciano 

Antonio Pauletti, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel cumprimento dos 

termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n. 2  8.666/93. 

5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficará a cargo do Servidor 

Cristiano Reis da Silva, indicado pelo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel 

cumprimento das obrigações contratadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1. Os itens solicitados deverão ser entregues no prazo de até 08 (oito) 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, com inicio na data de sua assinatura, e 

término em 31 De Dezembro de 2020, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante 

Termo Aditivo, de acordo com os art 57 e seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parágrafos da 

Lei 8.666193.. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

Rua José Ramos de Arichieta, 187 - Jardim Primavera, Luís Eduardo Magalhães - BA 
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7.1 O objeto executado 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: 

7.11 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a 

especificação; 

7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação. 

CLÁUSULA OITAVA .. DA GARANTIA DO OBJETO 

8.1 O objeto dó 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 e 

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

91.3. 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 constatadas as 

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. 

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 presente Termo de Referência; 

9.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste 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; 

Rua José Ramos de Anchieta, 187 - Jardim Primavera, Luís Eduardo Magalhães - BA 
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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 deste 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 validade; 

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; 

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 da Ata de Registro de Preços. 

9.14. 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; 

9.15. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se a Lei Federal n9 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 2  do art. 57 da Lei n 2  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 n2 8.666193, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a 

mesma. 
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10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a Xl do Art. 78 da Lei Federal n 2  8.666193 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 2  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 comunicada 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; 

11.1.22 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta deste 

contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 

atraso sobre o valor total da Ordem de Serviço 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 serviços 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; 

11.1.7 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 
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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 da 

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

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

falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e as 

justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por 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, 17 de Março de 2020. 

OZIELOLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

PAULETFI 
	

TACIANA 
	

,1ES NADAL 

Secretário 
	

Município 

I .  
LTDA - EPP 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 01  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MACALNÃES 
ESTADO DA BANIA 

CNP); 04214.419/0001 -05 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 9  03212020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N 069/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2  89312019. 

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

público, com sede à 4v. Barreiras, n 2  825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães—BA, inscrito no 

CNPJ sob n 2  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 2  1167394526 SSP/BA, 

inscrito no CPF/MF sob n 2  502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, e a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA neste ato representado por seu Secretário 

Municipal, Sr. MARCIANO ANTONIO PAULETTI, brasileiro, empresário, casado, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, ambos assistidos 

juridicamente pela Procuradora Geral do Município, Dra. TACIANA IZABEL GOMES NADAL, 

brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/BA sob o n 2  63.542, residente e domiciliada nesta 

cidade, e a empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n 2  

37.227.550/0001-58, estabelecida à Rua R-5, nu 129, quadra R-7, Lote 07, Setor Oeste, na cidade 

de Goiânia/GO, neste ato representada por FERNANDO RODRIGUES VALE, Proprietário, 

portador da Carteira de Identidade RG n 2  196209 SSP/GO, inscrito no CPF sob n 2  042.036.901-

53, residente e domiciliado na cidade de Goiânia/GO, 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 E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ DESTINADO 

A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 

MAGALIIÃES/BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 1.591.320,00 (um milhão, quinhentos e noventa e um 

mil, trezentos e vinte reais), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado 

pela CONTRATADA no Pregão Presencial n 2  069/2019, entendido este como preço justo e suficiente par 

a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND MARCA VALOR TOTAL 
UNITÁRIO 

Luminária Pública modular LED 150 
W, 	com 	corpo 	fabricado 	em 
alumínio 	injetado 	de 	alta 
resistência 	mecânica 	com 	base 2.235 Unidade LEDSTAR R$ 712,00 R$ 1,591.320,00 
para relé e módulos fabricados em 
alumínio 	extrudado, fonte de luz 
composta LED Ught Class de alta  
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eficiência 	luminosa, 	ótica 	para 

iluminação viária com sistema ante 

Glare. Sistema de conectores de 

engate 	rápido, 	conectando 	os 

módulos de LED individualmente. 

Temperatura 	da 	Cor de 	5.0001(. 

Eficiência 	Luminosa 	superior 	ou 

igual 	à 	lOOlm/w. 	índice 	de 

Reprodução da 	Cor superior ou 

igual à 75. Fluxo Luminoso superior 

ou 	igual 	à 	20.000. 	Grau 	de 

proteção superior ou igual 	IP 65 

apresentar 	laudo 	na 	abertura. 

Fonte 	de 	alimentação 	especial 
fornecida com laudo de aprovação 

em 	laboratório 	credenciado 	ao 

lnmetro ou UL, tensão de entrada 
de 90 - 305 VAC ou 100 - 277 VAC, 

com 	proteção 	eletrônica 	contra 
curto-circuito, 	sobrecorrente, 

sobretensão e sobreaquecimento. 

A luminária devera possuir protetor 

de 	surto 	de 	10112kva 

independente 	da 	fonte 	de 

alimentação, 	fator 	de 	potencia 

Mínima de 0,92. Vida útil superior 

ou igual à 50.000 horas. Suporte de 

fixação 	para 	braços 	e 	topo 	de 

postes 	artuculável c/ diâmetro de 

48,3 mm até 60,3 mm, apresentar 

junto com a proposta fotometria 

com as curvas lES em laboratorio 

credenciado pelo inmetro, ensaio 

de vibração, 	ensaio 	de 	impacto 

11(09 	e 	ensaio 	de 	resistencia 	ao 

vento todos feitos em laboratorios 
credenciados 	pelo 	inmetro. 	A 

luminária 	deverá 	ter Sistema 	de 

ajuste de inclinação de até 	180 
graus, possibilitando angulação na 

instalação, manutenção sem uso de 

ferramentas.  

VALOR TOTAL R$ 1.591.320,00 

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, 	r\ / 
previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPI's, transporte dos equipamentos, instalação, montagem nf'flYÇ 
e desmontagem, bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários,.'--.ÇL-" 

entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisqueÇ 	
49 

reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANT 

para execução completa do objeto. 	 -- 
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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.O 8666/93. 

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: 02.10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PROJETO/ATIVIDADE: 25.752.057.2057— GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0,30.00.000000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO: 00— RECURSO ORDINÁRIO 

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 lnfraestrutura, Sr. Marciano 

Antonio Pauletti, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel cumprimento dos 

termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.LI 8.666193. 

5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficará a cargo do Servidor 

Cristiano Reis da Silva, indicado pelo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel 

cumprimento das obrigações contratadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

61. Os itens solicitados deverão ser entregues no prazo de até 08 (oito) dias corridos, a contar do 

recebimento da Ordem de fornecimento ou nota de empenho. 

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

6.3 O presente Contrato é firmado por prazo determinado, com inicio na data de sua assinatura, e 

término em 31 De Dezembro de 2020, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante 

Termo Aditivo, de acordo com os art 57 e seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parágrafos da 

Lei 8.666193.. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

000026 
Rua José Ramos de Ancliieta, 187 — Jardim Primavera, Luís Eduardo Magalhães - BA 

CE?: 47850-000. TEL: (0XX77) 3628-9000 



01 

MIA) 

!'RrFUkmA MUWcIPAL DE LutS W*MOG MAcALt4he 
EstAbO OS*MA 

ç*#pS 144 	1 

7.10 objeto executado 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 do serviço com a 

especificação; 

7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade do serviço 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 e 

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

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

contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

91.4. 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 constatadas as 

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. 

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 presente Termo de Referência; 

9.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste 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; 	 r\n'ç\i 
9.3. Obter todas as autorizações, aprovações e franquias necessárias à execução do objeto, pagando osç -j -. 4\j /1\ 
emolumentos prescritos por lei, caso necessário, e observando as leis, regulamentos e posturas aplicávei 

É obrigatório o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, das mult 

porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam 

atribuídas à Administração Pública; 	 r r n ry 
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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 deste 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 validade; 

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; 

9.13. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciá rios, 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. 

9.14. 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; 

9.15. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se a Lei Federal n 2  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 § 12 do art, 57 da Lei n 2  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(4 7 ) 

penalidades contratuais e legais. 

10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no Art.78 da 

Lei Federal n 2  8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a 

mesma, - 
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10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Art. 78 da Lei Federal n 2  8.666193 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 8.666193, 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 comunicada 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; 

111.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta deste 

contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 

atraso sobre o valor total da Ordem de Serviço 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 serviços 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; 

11.1.7 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 p\rf» 
pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia, além 

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 nã 

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. 
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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 da 

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

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

falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e as 

justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por 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, 17 de Março de 2020. 

CIAECCiÚVEIRA 

- Prefeito Municipal 

PAU LETTI 

nfraestruturp 

AL4W 
Contrata da 

TESTEMUNHAS: 01-  

oQÇ- 3(vsS--- 

TACIANA 1MB OMES NADAL 
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Saúde de Luís Eduardo Magalhães/BA. Vigência 05 de MARÇO de 2020 vigorará até o dia 04 

de MARÇO de 2021. Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 05 de março de 2020. OZIEL OLIVEIRA 

- Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.41910001-05 

EXTRATODE CONTRATO 

Contrato n 2  032/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N 2  069/2019, Processo Administrativo n 9  

893/2019, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. 

Contratada: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob n 9  

37.227.550/0001-58. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

materiais elétricos que será destinado a manutenção da rede de iluminação publica do 

município de Luís Eduardo Magalhães/BA. Vigência 17 de MARÇO de 2020 vigorará até o dia 

31 de DEZEMBRO de 2020. Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 05 de março de 2020. OZIEL 

OLIVEIRA — Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.41910001-05 

EXTRATO DE ADITIVO 

Contrato n 2  522/2017-4AD —Pregão Presencial n 9  153/2017. Contratante: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA E SAÚDE, inscrita no CNPJ sob n 2  11.344.038/0003-60. Objeto: ACRÉSCIMO de 

aproximadamente 22,68% (vinte e dois virgula sessenta e oito por cento) do contrato 

firmado entre as partes, nos termos previstos na Legislação. Valor: R$ 3.038.955,84 (três 

milhões, trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 

Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 03 de Março de 2020. OZIEL OLIVEIRA— Prefeito Municipal. 
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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