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MUNIOPIO DE COCOS  

'Sq.tra- 15510 

GOVERNO MUNICIPAL 

PROCESS()  ADMINISTRATIVO 076-2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023-2019 

CONTRATO N° 136-2019 

TERMO 	DE 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO 
DE COCOS-BA E A 
EMPRESA 	DOMOLUX 
COMÉRCIO 	 E 
DISTRIBUIÇÃO EIRELI. 

O MUNICÍPIO DE COCOS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPj sob o n°. 
14.222.012/0001-75,  corn  sede na Rua Presidente Juscelino, N° 115, Centro, CEP 47680-000, Cocos 
- BA, neste ato representado pelo Prefeito MuniCipal, Sr. Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, 
casado, médico, portador do RG n' 9.129.078-28 SSP-BA e CPF 	021.272.047-35, doravante 
denominado CONTRATANTE; e de outro lado a empresa DOMOLUX COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO EIRELI,  inscrita no CNPJ sob o n° 33.001.372/0001-91, situada na Avenida 
Professor Flávio Fazano, n° 355, CEP: 18.051..725, Jardim  Piazza Di  Roma, Sorocaba-SP, neste ato 
representada pelo Sr.  Anderson  Antônio da Silva, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua 
Humberto de Campos, n° 1.449, Jardim Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba-SP, portador do RG 
47193045 SSP-SP e CPF n° 403.152.108-18, doravante designada CONTRATADA, têm entre si, 
justo e acertado, pela presente forma de direito, celebrada em consonância com o regramento contido 
nos  art.  24, 11 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, e cm conformidade com o que 
consta no processo de DISPENSA DE  LICITAÇÃO N° 023-2019,  resolvem celebrar o presente 
contrato de prestaçao de serviços para atender as necessidades deste Município, mediante as cláusulas 
abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto deste a contrataçâo de empresa para fbrnecimento de bancos de reserva, 
capacidade 06 (seis) assentos, com cobeaura. destinados ao Estádio Municipal de Cocos-BA, 
conforme especificações e quantitativos abaixo: 

V. UNIT.  r-  V. TOTAL ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UN1D. QUANT. 
Bancos de reserva bancopoli, capacidade 06 
(seis) assentos, com cobertura em 
policarbonato, confeccionado em aço carbono 

	

01 tubular industrial galvanizado  Om  todos os 	Unid. 	02 
elementos estruturais necessz:lrios 	perfeita 
estabilidade do conjunto, com ligações feitas 
atraves de solda elétrica com eletrodos e/ou 

5.950.00 11 900,00 
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• TOTAL  

solda MIG/MAG, com pintura a pó, na cor 
branca. Chapa de policarbonato  alveolar  6mm, 
assentos plásticos com encosto, cor verde, 
perfis de alumínio sem pintura, tipo tampa alta e 
gaxetas de borracha EPDNI GX274, para 
fixação superior (através de,  parafusos auto-
brocantes) das chapas de policarbonato,  
silicone  industriai incolor de cura neutra para 
acabamento e vedação. 	  

11.900,00  
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

2.1. A Contratante obriga-se a: 

2.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

2.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivos; 

2.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 

7.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. A Contratada obriga-se a: 

3.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de garantia; 

3.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 
13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei n.° 8.078, de 1990; 

3.1.3. 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as.  suas expensas, no prazo máximo de 07 (sete) 
dias úteis, o produto com avarias ou defeitos; 

3.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 
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3.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

3.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

3.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

3.1.9. 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. 

3.1.10. A empresa deverá se responsabilizar por todo o período de garantia do produto fornecido 
sendo este considerando de no mínimo 12 (doze) meses, contados após a sua entrega e emissão de 
Nota Fiscal. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

4.1 A vigência deste contrato terá inicio no dia 29 de maio de 2019 e término para o dia 30 de julho 
de 2019. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão El conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do Município de Cocos-BA, sob as seguintes classificações 
Orçamentárias: 

02.03.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
27.812.096.2020 — Manut. e Reforma de Quadra, Praças de Esportes e Campo de Futebol 
4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 
00 — Fonte 

CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO 
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6. I .A contratante pagará à contratada a quantia correspondente ao objeto descrito na Cláusula 
Primeira deste contrato, conforme segue o valor global de R$  11.900,00 (onze mil  e novecentos 
reais). 

6.2.0 preço acima é liquido e nele encontram-se computadas todas as despesas com mão-de-obra, 
bem como todos os impostos, 10F, os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, taxas e outras despesas de quaisquer naturezas, que se façam indispensáveis à perfeita 
execução do objeto desta contratação, já deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1.  Sett()  pagos à Contratada os valores equivalentes a 50% (cinquenta por cento) do valor contrato 
em até 03 (três) dias após a assinatura do contrato e o restante após o recebimento do objeto de 
contratação e a apresentação da Nota Fiscal. 

7.2.As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida. 

7.3.Como condição para receber cada pagamento, o CONTRATADO deverá comprovar sua 
regularidade fiscal com o INSS e o FGTS. 

7.4.0 Município de Cocos reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à contratada, os 
valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 
cláusulas constantes deste contrato. 

CLAUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1.  0 atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados no item "Obrigações da 
Contratada", sujeitará a contratada à multa diária de 0,03% (três centésimos por cento) sobre o valor 
total do contrato, obedecido o limite de 6% (seis por cento). 
8.2. A contratada que não puder cumprir os prazos estipulados no contrato deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos 
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e que 
altere fundamentalmente as condições do contrato; bem corno nos de impedimento de execução do 
contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo 
sua ocorrência; 

8.3. Se ultrapassados 30 (trinta) dias, qualquer atraso dará causa à aplicação de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do referido instrumento, podendo, a critério da Administração, dar causa ao 
cancelamento da nota de empenho e, se for o caso, a rescisão contratual. 
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Cocos-BA, 29 de maio de 2019. 

STRIBUIÇÃO EIREu.1 

DOMOLUX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 
CNPJ: 33.001.372/0001-91 	----- 

CONTRATADA 	3 
r 

 3.011.37210001-91 

MUNICI 
CNPJ: 14 

CON' 

CO1S-BA 
222.1 /0001-75 
'RATANTE 

BAHIA 

8.4. A aplicação de multas não impede que o Município de Cocos aplique à CONTRATADA as 
demais sanções previstas no  art.  87 da Lei n° 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou 
declaração de inidoneidade). 

8.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste contrato será precedida de processo 
administrativo, mediante o qual se garantirá o contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as conseqüências contratuais 
previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, reconhecendo a 
CONTRATADA os direitos da Administração. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

10.1. 0 presente contrato será publicado na forma de extrato no Diário Oficial do Município de 
Cocos, no endereço eletrônico: www.cocos.ba.gov.br, conforme disposto no parágrafo  Calico  do 
artigo 61 da Lei n°. 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

11.1.  As partes elegem o Foro da Comarca de C6cos, Estado da Bahia, para dirimirem quaisquer 
dúvidas oriundas do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que o 
seja. 

E por estarem justos e contratados. as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor na presença de duas testemunhas, para que produzam os efeitos legais. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 

DOiVOLUX  COMÉRCIO  E 
ii:sTRI3utgisto RELI4  

Av.  FM. F1::.v Fazzoo, 355 
44, Ruiz Oi Rana CEP 1160226 

SOFICCitakvittp 	 ml 





Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 
PROGRESSO COM RESPONSARUIDADE BAHIA 

 

EXTRATO DE CONTRATO N° 136-2019 

ESPÉCIE/N°: Dispensa de Licitação n° 023-2019 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  24, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
vigentes - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 076-2019 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADA: Domolux Comércio e Distribuição Eireli — CNPJ: 33.001.372/0001-91 - OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de bancos de reserva, capacidade 06 (seis) assentos, com cobertura, destinados ao 
Estádio Municipal de Cocos-BA - VALOR GLOBAL: R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) - VIGÊNCIA: 29 de 
maio de 2019 a 30 de julho de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.03.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO - 27.812.096.2020 — Manut. e Reforma de Quadra, Praças de Esportes e Campo de Futebol - 
4.4.9.0.52.00.00 — Equipamentos e Material Permanente - 00 — Fonte — LOCAL E DATA: Cocos-BA, 29 de maio de 2019 — 
Marcelo de Souza Emerenciano — Prefeito Municipal. 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°076-2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023-2019 

 

ADJUDICAÇÃO 

0 Prefeito Municipal de Cocos-BA, Marcelo de Souza Emerenciano, no uso de suas 
atribuições legais e, conforme previsto no  art.  43, VI da Lei Federal n° 8.666/93, resolve 
adjudicar o objeto da contratação em favor da empresa DOMOLUX COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 33.001.372/0001-91, pelo valor 
global de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). 

Cocos - BA, 29 de maio de 2019. 

atarcek• dSouza Emerenciano 
(Pirfrito  94unicipa( 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 076-2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023-2019 

HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO o Processo Administrativo n° 076-2019, Dispensa de Licitação n° 023-2019, 
para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e determino a contratação da empresa 
DOMOLUX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 
33.001.372/0001-91, pelo valor global de 16 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). 

Cocos - BA, 29 de maio de 2019.  

*arcs& is Souza Emerenciano  
prefeito  Municipal' 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 136-2019 

ESPÉCIE/N°: Dispensa de Licitação n°023-2019 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  24, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
vigentes - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 076-2019 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADA: Domolux Comércio e Distribuição Eireli — CNPJ: 33.001.372/0001-91 - OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de bancos de reserva, capacidade 06 (seis) assentos, com cobertura, destinados ao 
Estádio Municipal de Cocos-BA - VALOR GLOBAL: R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) - VIGÊNCIA: 29 de 
maio de 2019 a 30 de julho de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.03.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO - 27.812.096.2020 — Manut. e Reforma de Quadra, Pragas de Esportes e Campo de Futebol - 
4.4.9.0.52.00.00 — Equipamentos e Material Permanente - 00 — Fonte — LOCAL E DATA: Cocos-BA, 29 de maio de 2019 — 
Marcelo de Souza Emerenciano — Prefeito Municipal. 
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