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11.4. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta Certificado de Registro 
Cadastral -  CRC  e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das 
condições de habilitação da Contratada, podendo o resultado ser impresso, autenticado 
e juntado ao processo de pagamento. 

11.5. Quando do pagamento,  sera  efetuada a retenção tributaria prevista na legislação 
aplicável. 

11.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, institufdo pelo 
artigo 12 da Lei Complementar n.° 123/2006, não sofrerá a retenção quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação as suas 
receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata 
o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

11.6. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
deposito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

11.7.  Sera  considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 

11.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

11.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para 
o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte formula: 

LEM = x.N x  VP  

EM = Encargos Moratários a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido 

I = Indico de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

1_ (6/100) 
365 I 

N = Número de dias  antra  a data limite prevista para o pagamento e a 
data do efetivo pagamento 
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12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA ExEcugÃo DO CONTRATO 

12.1. Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993,  sera  designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário 
regularização de falhas ou defeitos observados. 

12.1.1. 0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em  co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade  
corn  o  art.  70 da Lei n.° 8.666/1993, 

12.3. 0 representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, hem como o nome 
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração  administrative,  nos termos da Lei n.° 10,520/2002 e do Decreto 
Municipal n.° 004/2014 a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

13.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Pregos, não retirar a nota de empenho, ou 
não assinar o contrato:  quando convocada dentro do prazo de validade da proposta 
ou da Ata de Registro de Pregos; 

13.1.2. Apresentar documentação false; 

13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

13.1.5. Comportar-se de modo inidõneo; 

13.1.6. Cometer fraude fiscal; 

13.1.7. Fizer declaração falsa; 
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13.1.8. Ensejar o retardamento da execução  dc  certame. 

13.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeita, sem prejufzo da responsabilidade civil e criminal, as 
seguintes sanções: 

a. Multa de até 10% (dez por canto) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; ' 

b. Impedimento de licitar e de contratar  'corn  o Município e descredenciamento do  
CRC,  pelo prazo de até cinco anos; 

13.2.1.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

13.3. Comete infração administraiiva, ainda, nos t,?.rmos da Lei n.° 8.666/1993, da Lei n.° 
10.520/2002, do Decreto Municipal n.° 004/2014, a Contratada que, no decorrer da 
contratação: 

13.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato: 

13.3.2. Apresentar documentação falsa; 

13.3.3. Comportar-se de modo iniclôneo: 

13.3.4. Cometer fraude fiscal; 

13.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de 
Preços ou no instrumento de contrato, 

13.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da reSponsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

a. Advertõncia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b. Multa: 

b.1. Moratória de até10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2. Compensatória de ate 5% (cinco por canto) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser 
cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades 
não supere o valor total do contrato. 
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c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar  corn  o Município de Cocos, pelo 
prazo de até dois anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com qualquer drgão ou entidade da Administração Pública, seja na 
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer 
n.°87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n.° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e 
Acórdãos n.° 2.218/2011 e ri.° 3.757/2011, da 1' Câmara do TCU. 

d. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cocos e 
descredenciamento no  CRC  pelo prazo de até cinco anos; 

e. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar  corn  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 sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados; 

13.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

13.5. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta 
licitação: 

13.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

13.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilicitos praticados. 

13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993. 

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado é Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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13.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, 
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divide Ativa do Município e cobrados 
judicialmente, 

13.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro 
Cadastral -  CRC.  

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 	 • 

14.1.  Sera  anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

14.2. Integram está Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do 
Pregão Presencial para Registro de Preços n.° 019-2018 e a proposta da empresa. 

14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002 
Decreto Municipal n.° 004/2014 da Lei n.° 8.076/1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, da Lei Complementar n.° 123/2006, e subsidiariamente da Lei n.° 
8,666/1993 e alterações. 

14.4. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato  sera  o do Município de 
Cocos - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Cocos-BA, 07 de junho de 2018. 

MUNICÍPIO DE COCOS-BA  
CNN:  14.222.012/0001-75 

CONTRATANTE  

GSA  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 
CNPJ: 08.628.486/0001-19 

CONTRATADA 
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DESPACHO DO PREFEITO 

Pelo presente, solicito informação do Setor Contábil acerca da existência de 
disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa solicitada, na hipótese de eventual 
celebração de contrato no valor de R$ 347.825,56 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e 
vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos autos para 
decisão administrativa de minha competência. 

Cocos-BA, 07 de junho de 2019. 

Warcero de Souza Emerenciano 
Trefeito 91Iunicipar 
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Cocos - Bahia, 07 de junho de 2019. 

Ao Exm°  Sr. 

Marcelo de Souza Emerenciano 

Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em resposta à solicitação formulada por Vossa Excelência, 

acerca da existência de previsão orçamentária para custear a de 

contrato no valor de R$ 347.825,56 (trezentos e quarenta e sete 

mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), com vigência até o dia 31 de dezembro de 2019, 

informo a existência de previsão orçamentária, devendo a mesma 

correr a seguinte dotação: 

02.02.000 - SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

04.122.015.2006 - Manutenção da Secretaria de Administração 

3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 

04.122.015.2007 - Manutenção do Sistema de TV Via Satélite 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 

13.392.029.2019 - Comemoração de Festividades 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 

02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDucAgko 
2016 - Manutenção do FUNDEB 40% 

3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
19 - Fonte 

12.361.042.2017 - Manutenção do Ensino Básico 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
01 - Fonte 
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02.06.000 - GERENC. DAS Agfts DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.451.035.2036 - Reforma de Pragas na Sede 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 
15.122.035.2037 - Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços 
Públicos 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 
15.452.035.2042 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 

3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 
15.452.035.2043 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 

02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.302.033.1017 - Construção e Ampliação e Reforma do Hospital Municipal 
4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações 
02 - Fonte 
10.301.030.1018 - Construção e Ampliação de Unidades de Saúde 
4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações 
14 - Fonte 
10.301.030.2032 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
02 - Fonte 

02.07.000 - FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  pRomoqko SOCIAL 
08.244.040.2047 - Manutenção do EMAS 
3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
00 - Fonte 

Atenciosamente, 

Raimundo  An oc a yes  

Contador 
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AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

0 Prefeito Municipal de Cocos, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZA a 

celebração de contrato de fornecimento de materiais de construção, conforme quantitativos 

enviados pelo Secretário Municipal de Administração através de planilha, com a empresa  GSA  

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 08.628.486/0001-

19, com sede na Rua Anizio Veiga, n° 430, Vila Sorriso, Cocos-BA, com vigência até o dia 31 

de dezembro de 2019. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 07 de junho de 2019. 

#farceto íe S uza Emerenciano 
Pre' o Wunicipat 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061-2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 019-2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024-2018 
CONTRATO N° 150-2019 

TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
FAZEM ENTRE SI 0 MUNICÍPIO 
DE COCOS. BAHIA E A EMPRESA  
GSA 	MATERIAIS 	DE 
CONSTRUÇÃO LTDA-EPP. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no CNPJ sob o ri.° 
14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Sr. Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, 
portador do RG n.° 9127078-28 SSP BA e CPF n.° 021.272.047-35, residente e domiciliado na Rua Praça da 
Matriz, s/n, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa  
GSA  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n.° 08.628.486/0001-19, com sede 
na Rua Anisio Veiga, n° 430, Vila Sorriso, CEP: 47.680-000, no Município de Cocos-BA, neste ato 
representada pelo Sr. Samuel Faria Manoel, portador da Cédula de Identidade n.° 47938857-X SSP-SP e 
CPF n.° 388.439.618-88, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 061-2018, e o resultado 
final do Pregão Presencial n° 019-2018, com fundamento na Lei n° 8.666, de 1993, e demais legislações 
correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as clausulas e as condições seguintes: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 contrato tem como objeto a aquisição de materiais de construção, visando atenderás necessidades 
do MUNICÍPIO DE COCOS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referência e no Edital e seus Anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial 
n° 019-2018 com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA- DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL 

2.1. 0 material devera ser entregue conforme discriminado abaixo: 
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LOTE 01 

ITE 
M DESCRIÇÃO 

QUANT 
UNID.  

V. 
UNIT.  TOTAL 

1 Adesivo para tubo pvc de 17g 236 unid 0,77 R$ 181,72 

2 Adesivo para tubo pvc de 175g 389 unid 5,51 R$ 2.143,39 

3 Adesivo para tubo pvc de 75g 276 unid 1,86 R$ 513,36 

4 Adesivo para tubo pvc de 850g 114 unid 16,13 R$ 1.838,82 

5 Anel de vedação, borracha, dimensão 100mm 127 unid 0,68 R$ 86,36 

6 Anel de vedação, borracha, dimensão 40mm 145 unid 0,44 R$ 63,80 

7 Anel de vedação, borracha, dimensão 50mm 131 unid 0,51 R$ 66,81 

8 Anel de vedação, borracha, dimensão 75mm 179 unid 0,57 R$ 102,03 

9 Boit de 1/2 para caixa d'água 126 unid 3,75 R$ 472,50 

10 Caixa de descarga para vaso sanitário 169 unid 20,12 R$ 3.400,28 

11 Engate de 50cm para esgoto, bitola de 1/2", confeccionada em  PVC.  89 unid 1,86 R$ 165,54 

12 Engate de 60cm para esgoto, bitola de 1/2", confeccionada em  PVC.  143 unid 1,90 R$ 271,70 

13 Espudo para ligação vaso sanitário, bitola de 40. 144 unid 0,96 R$ 138,24 

14 Fita veda-rosca em rolo com 10m 129 unid 0,79 R$ 101,91 

15 Fita veda-rosca em rolo com 25m 62 unid 1,45 R$ 89,90 

16  Flange  de 20 mm ou 1/2", em  PVC  103 unid 3,55 R$ 365,65 

17  Flange  de 25 mm ou 3/4", em  PVC  67 unid 4,56 R$ 305,52 

18  Flange  de 32 mm ou 1", em  PVC  32 unid 8,07 R$ 258,24 

19  Flange  de 50 mm ou 1.1/2, em  PVC  109 unid 8,96 R$ 976,64 

20 Mangote garganta 75mm 55 m 26,62 R$ 1.464,10 

21 Mangueira cristal de 1/2" x 2,00mm 570 m 1,85 R$ 1.054,50 

22 Mangueira cristal de 25mm x 2,00mm 301 m 2,51 R$ 755,51 

23 Mecanismo de entrada para caixa acoplada, bitola 1/2. 39 unid 30,89 R$ 1.204,71 

24 Mecanismo de saída para caixa acoplada, bitola 2.1/2. 50 unid 19,81 R$ 990,50 

25 Registro de 20mm em  PVC  281 unid 2,85 R$ 800,85 

26 Registro de 25mm em  PVC  190 unid 3,80 R$ 722,00 

27 Registro de 50mm em  PVC  200 unid 9,02 R$ 1.804,00 

28 Registro de 75mm  PVC  28 unid 56,93 R$ 1.594,04 

29 Registro de esfera soldável 32mm 57 unid 7,12 R$405,84 

30 Registro de esfera soldavel 60mm 129 unid 23,73 R$3.061,17 

31 Sifão sanfonado plástico, universal, cor branca 291 unid 3,31 R$ 963,21 

32  Silicone  em tubo com 250m1 4 unid 8,35 R$ 33,40 

33 Torneira em inox giratória pia C-50 87 unid 33,22 R$ 2.890,14 

34 Torneira em plástico para lavatório 51 unid 6,26 R$ 319,26 

35 Torneira inox para lavatório 1193 132 unid 18,98 R$ 2.505,36 

36 Torneira inox para pia, fixação na parede. 72 unid 25,69 R$ 1.849,68 

tua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
2NPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489-1041 



BAHIA 

Estado da Bahia 

MUNICIPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

37 Torneira plástica para pia, cor preta, popular, 15cm 21 unid 4,68 R$ 98,28 

38 Torneira preta para jardim, plástico, tamanho 20cm. 340 unid 1,83 R$ 622,20 

39 Torneira  PVC  para tanque, bitola 1/2", cor branca, 15cm. 74 unid 2,54 R$ 187,96 

40 Tubo extensivo duplo branco, para lavatório, porca em polipropileno 7/8". 44 unid 8,32 R$ 366,08 

41 Tubo extensivo simples, branco, para lavatório, porca em polipropileno 7/8". 252 unid 3,27 R$ 824,04 

42 Válvula de retenção de 1/2", confeccionado em  PVC,  horizontal,  LL,  com portinhola. 22 unid 11,86 R$ 260,92 

43 Válvula para lavatório 7/8", plástico, branca, curta, com tampa. 208 unid 1,03 R$ 214,24 

44 Válvula para pia, 3.1/2" polegada, tipo curta, metal e plástico cromado,  ago  inox e ABS. 15 unid 6,86 R$ 102,90 

TOTAL R$ 36.637,30 

LOTE 03 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. V.  UNIT.  TOTAL 

1 Caixa d'agua  PVC  (1.000 litros), com tampa. 19 unid R$ 126,37 R$ 2.401,03 

2 Caixa d'água  PVC  (2.000 litros), com tampa. 3 unid R$ 283,89 R$ 851,67 

3 Caixa d'água  PVC  (5.000 litros), com tampa. 8 unid R$ 936,83 R$ 7.494,64 

4 Caixa d'agua  PVC  (500 litros), com tampa. 16 unid R$ 75,83 R$ 1.213,28 

5 Caixa d'agua de (10.000 litros) de fibra de vidro, com tampa. 20 unid R$ 
1.70334 , 

R$ 34.066,80  

6 Caixa d'agua de (20.000 litros) de fibra de vidro, com tampa. 20 unid 
R$ 

4.54224 , 
R$ 90.844,80  

TOTAL R$ 136.872,22 

LOTE 08 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. V.  UNIT.  TOTAL 

1 Abraçadeira de aço para cordoalha de 3/8 29 unid R$ 1,16 R$ 33,64 

5 Arruelas para parafusos 1/2 40 unid R$ 0,11 R$ 4,40 

9 Bucha de parede n.° 10 com anel 560 unid R$ 0,09 R$ 50,40 

10 Bucha de parede n.° 8 com anel 731 unid R$ 0,05 R$ 36,55 

11 Bucha de parede S10 com parafuso 429 unid R$ 0,31 R$ 132,99 

12 Bucha de parede S6 com parafuso 412 unid R$ 0,13 R$ 53,56 

13 Bucha de parede S8 com parafuso 740 unid R$ 0,43 R$ 318,20 

14 Gancho com bucha n.° 8 189 unid R$ 0,34 R$ 64,26 

15 Parafuso esticador para cordoalha 3/8 x 30 33 unid R$ 3,28 R$ 108,24 

16 Parafuso francês com porca 1/2x3" 0 unid R$ 0,93 R$ 0,00 

17 Parafuso francês com porca 1/2x5" 0 unid R$ 1,35 R$ 0,00 

20 Parafuso francês com porca 1/4x1" 6 unid R$ 0,15 R$ 0,90 

27 Parafuso francês com porca 3/8x8" 26 unid R$ 1,18 R$ 30,68 

30 Parafuso francês com porca 5/16x2" 5 unid R$ 0,28 R$ 1,40 

34 Parafuso para vaso sanitário n.° 08 173 unid R$0,53 R$91,69 

35 Parafuso para vaso sanitário n.° 10 151 unid R$ 1,01 R$ 152,51 

TOTAL R$ 1.079,42 
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LOTE 09 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. V.  UNIT.  TOTAL 

1 Argamassa acondicionada em embalagem plástica com 20 kg 595  pct  R$ 5,68 R$ 3.379,60 

2 Bolsa de ligação para vaso sanitário, 1.1/2", confeccionada em plástico. 23 unid R$ 4,04 R$ 92,92 

3 
Chuveiro frio, com  brag()  em plástico bitola de 1/2 com 40cm, diâmetro de 10cm, em 
plástico, pequeno. 

59 unid R$ 3,07 R$ 181,13 

4 
Chuveiro quente, três temperaturas 110 volts, material do chuveiro em plástico, braço em 
aluminio bitola de 1/2 com tamanho 40cm. 

60 unid R$ 30,70 R$ 1.842,00 

5 
Janela veneziana com grade medindo 1m x 1,2m, chapa 22, requadro 14cm, pintura 
fosfatizada. 

60 unid R$ 122,79 R$ 7.367,40 

6 Janela veneziana com grade, 1m x 1m, chapa 22, requadro 14cm, pintura fosfatizada. 60 unid R$ 122,79 R$ 7.367,40 

7  Kit  banheiro em porcelana com: vaso sanitário acoplado, lavatório com coluna, cor branca. 21 unid R$ 330,58 R$ 6.942,18  

8 
Kit  banheiro em porcelana com: vaso sanitário branco comum popular, lavatório com coluna, 
cor branca.  

42 unid R$ 173,16 R$ 7.272,72 

9 Kit  para banheiro, contendo porta papel toalha interfolhas, porta papel higiênico, porta 
sabonete liquido com trava para fechar confecccionado em acrilico na cor branca.  

45  kit  R$ 29,91 R$ 1.345,95 

10 

Kit  universal para vaso sanitário acoplado, com dois botões de acionamento (meia descarga 
e descarga completa), entrada: rosca de 1/2", sistema telescópico para regularem de altura 
até 27cm; saida: rosca de 2.1/2", extravasor com altura ajustável até 33cm, vedante em  
silicone.  

24 unid R$ 81,86 R$ 1.964,64 

11 Pia de fibra, com uma cuba, 1,20m x 0,50m 19 unid R$ 56,92 R$ 1.081,48 

12 Pia de inox, com duas cubas, 1,60m x 0,50m 22 unid R$ 153,48 R$ 3.376,56 

13 Pia de inox, com duas cubas, 1,80m x 0,50m 18 unid R$ 267,62 R$ 4.817,16 

14 Pia de inox, com uma cuba, 1,20m x 0,50m 39 unid R$114,14 R$4.451,46 

15 Piso cerAmico  PEI  5, liso, tipo esmaltado, tamanho 45cm x 45cm, para ambiente interno 
com alto tráfego de pessoas. 3537 m2  R$ 11,41 R$ 40.357,17 

16 
Piso cerâmico  PEI  5, liso, tipo esmaltado, tamanho 50cm x 50cm, para ambiente interno 
com alto tráfego de pessoas.  3620 m2  R$ 1141 , 42 R$ 41.30 , 0 

17 Porta veneziana 2,10m x 0,80m, confeccionado em chapa 22; requadro 14cm, pintura 
fosfatizada. 124 unid R$ 130,97 R$ 16.240,28 

18 Rejunte em pacote com 1kg 41 unid R$ 2,74 R$ 112,34 

19 Tanque de fibra, tamanho 1,20 x 0,50m, com dois lavatórios. 40 unid R$ 73,66 R$ 2.946,40 

20 Tanque de fibra, tamanho 1,60 x 0,50m, com três lavatórios. 47 unid R$ 81,87 R$ 3.847,89 

21 Tanque de fibra, tamanho 1,80 x 0,50m, com três lavatórios. 47 unid R$ 122,78 R$ 5.770,66 

22 Xadrez, pigmento em pó, em pacote com 500g r, cores diversas. 102 unid R$ 7,80 R$ 795,60 

TOTAL R$ 162.857,14 
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LOTE 13 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. V.  UNIT.  TOTAL 

2 
Bota para eletricista confeccionada em couro curtido ao cromo, com solado de borracha, 
elástico lateral, palmilha de montagem em couro, solado de poliuretano bidensidade, sem 
bico de  ago,  numeração: 37 ao 44, solado com desenhos. 

58 par R$ 34,85 R$ 2,021,30 

3 Botina, confeccionada em couro, solado de borracha tipo pneu, toda costurada, numeração: 
37 ao 44. 

22 par R$ 31,60 R$ 695,20 

4 
Luva de raspa cano curto, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre 
os dedos polegar e indicador; costura de reforço na palma; face palmar dos dedos; com 
punho 7 cm. 

86 par R$ 8,22 R$ 706,92 

5 
Luva de raspa cano longo, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre 
os dedos polegar e indicador; costura de reforço na palma; face palmar dos dedos; com 
punho 20cm. 

88 par R$ 9,90 R$ 871,20 

6 
Luva de vaquetas de borracha, tamanho G, com punho de 20cm, confeccionada em vaqueta 
na palma, dedos e dorso; tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e 
indicador, dorso com elástico para ajuste. 

40 par R$ 17,82 R$ 712,80 

7 

Mascara para poeira descartável, respirador descartável, tipo semifacial filtrante, modelo 
dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com 
tratamento eletrostático, para particulas P1, com elásticos para fixação e ajuste a cabeça do 
usuário; aplicações: Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras e névoas, 
classe PFF1; cor azul. 

114 unid R$ 1,70 R$ 193,80 

8 
Óculos de proteção, com elástico para fixação na atras da cabeça, ampla visão, com lente 
incolor, material plástico resistente. 

77 unid R$ 8,06 R$ 620,62 

10 
Cortador de piso de 75 cm, riscadeira, fabricado em  ago  carbono e tungstênio, com cortes 
perfeitos; guias de aço cromado; barra de encosto graduada; preciso em cortes retos e em 
ângulos. 

10 unid. R$ 108,12 R$ 1.081,20 

11 Furadeira de impacto, profissional, 600 watts, mandril de 1/2", botão de trava, com 
empunhadeira auxiliar, com chave de mandril, com limitador de furo, voltagem 110volts. 8 unid. R$ 212,12 R$ 1.696,96 

12 
Serra mármore, potência  minima  de 1.400 watts, voltagem 110volts, com corte em Angulo 
até 45° graus e diâmetro do disco até 125mm - 5", rotações por minuto minimo 11.500rpm; 
dimensões aproximadas 23,8cm x 21,1cm x 16,9cm, acompanha chave  alien.  

9 unid. R$ 197,72 R$ 1.779,48 

TOTAL R$ 10.379,48 

2.1.1. 0 prazo de entrega do material será contado a partir da data de assinatura do presente contrato. 

3. CLAUSULA 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 indicados 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; 

3.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
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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); 

3.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, 
remover, ou reconstruir, ás suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o 
produto com avarias ou defeitos; 

3.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 

3.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilite o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

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

3.1.6. 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; 

3.1.7. 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; 

3.1.8. 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. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

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

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

4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor 
especialmente designado; 
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4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

5. CLAUSULA QUINTA DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta. 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital 
e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de Referência. 

5.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-6 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

5.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 

5.3. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de, no  minim,  3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO 

6.1. 0 valor do contrato é de R$ 347.825,56 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e 
cinco reais e cinquenta e seis centavos). 

6.1.1. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

7. CLAUSULA SETIMA • DA VIGÊNCIA 

7.1. 0 prazo de vigência do contrato será a partir da data da assinatura até o dia 31 de dezembro de 2019, 
nos termos do artigo 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

8. CLAUSULA OITAVA. DO PAGAMENTO 

8.1. 0 prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA. 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14 222.012/0001-75 	 Telefone: (771 3489-1041 



BAHIA 

.,  
, : ..... 

	

' ,--•-) 	'- 'r. ,\ ;-...... 

\("r.  
Estado cia Baiii,i 	 ,s... 

	

N 	.,..:,,,s• 	,.., 

MUNICIPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  5°, § 30, da Lei n° 8.666, de 1993. 

8.2. 0 pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA. 

8.2.1. 0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-à 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

8.4. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta a regularidade do 
cadastramento da CONTRATADA no CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES eiou nos  sites  
oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e 
juntado ao processo de pagamento. 

8.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.5.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado á apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

8.6. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 

8.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

8.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos morat6rio proporcionais aos 
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dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, 
é taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 /100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

9. CLAUSULA NONA — DO PREÇO 

9.1. Os pregos são fixos e irreajustéveis. 

10. CLAUSULA DEZ- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão é conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do MUNICIPIO DE COCOS deste exercício, na dotação abaixo 
discriminada: 

02.02.000 — SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.015.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 
04.122.015.2007 — Manutenção do Sistema de TV Via Satélite 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 Fonte 
13.392.029.2019 — Comemoração de Festividades 
3.3.9.0.30.00,00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 

02.04.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2016 — Manutenção do FUNDEB 40% 
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3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
19 - Fonte 
12.361.042,2017— Manutenção do Ensino Básico 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
01 — Fonte 

02.06.000 — GERENC. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.451.035.2036 — Reforma de Praças na Sede 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 
15.122.035.2037 — Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 
15.452.035.2042— Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 
15.452.035.2043 — Manutenção da Rede de Iluminação Pública 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 

02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.302.033.1017 — Construção e Ampliação e Reforma do Hospital Municipal 
4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações 
02 — Fonte 
10.301.030.1018 — Construção e Ampliação de Unidades de Saúde 
4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações 
14 — Fonte 
10.301.030.2032— Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
02 — Fonte 

02.07.000 — FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  PRomogÃo SOCIAL 
08.244.040.2047 — Manutenção do FMAS 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo 
00 — Fonte 

11. CLAUSULA ONZE - DA FISCALIZAÇÃO 
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11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência 
Administração. 

11.1.1. 0 representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em  co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n°8.666, de 1993. 

11.3. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

12. CLAUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-áo  pela disciplina do artigo 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado da contratação. 

12.2.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento). 

13. CLAUSULA TREZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, do 
Decreto n° 3.555, de 2000 e do Decreto n° 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer da 
contratação: 

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

13.1.2. apresentar documentação falsa; 

13.1.3. comportar-se de modo inid6neo; 
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13.1.4. cometer fraude fiscal; 

13.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato. 

13.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ás seguintes sanções: 

a. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuizos 
significativos ao objeto da contratação; 

b. multa: 

b.1. moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2. compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
execução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

c. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE COCOS, pelo prazo de 
até dois anos; 

d. impedimento de licitar e contratar com 0 MUNICÍPIO DE COCOS e descredenciamento no 
CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES pelo prazo de até cinco anos; 

e. 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 sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 
órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, frau e fiscal no 
recolhimento de tributos; 

13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 	‘Y' 	• 
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13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilicitos praticados. 

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
principio da proporcionalidade. 

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do MUNICÍPIO DE COCOS, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Divida Ativa do MUNICÍPIO DE COCOS e cobrados judicialmente. 

13.7. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO MUNICIPAL DE 
FORNECEDORES. 

13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 

14. CLAUSULA QUATORZE - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente 
adotar providências acauteladoras, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 
reparação. 

15. CLAUSULA QUINZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do  art.  78 da Lei n° 8.666, de 1993: 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  

III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
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IV. o atraso injustificado no inicio do serviço; 

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
Contrato; 

VII. o desatendimento as determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do  art.  67 da Lei n° 
8.666, de 1993; 

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique 
a execução do Contrato; 

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela  maxima  autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do 
Contrato além do limite permitido no § 1° do  art.  65 da Lei n° 8.666, de 1993; 

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, 
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, 
mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de 
serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRATADA o direito de optar 
pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para e ecução do serviço, nos prazos 
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contratuais; 

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem prejuízo das 
sanções penais cabiveis. 

15.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

15.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII, XVII e XVIII desta cláusula; 

15.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

15.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

15.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a: 

15.5.1. devolução da garantia; 

15.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

15.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela 
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados á 
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

15.7. 0 termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

15.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumprido ; 
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15.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.7.3. Indenizações e multas. 

16. CLAUSULA DEZESSEIS • DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal n° 
045, de 2018, ao Decreto n° 7.892, de 2013, à Lei Complementar n° 123, de 2006, e subsidiariamente 
Lei n° 8.666, de 1993, bem como à legislação, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrições. 

17. CLAUSULA DEZESSETE - DA PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa 
Oficial, até o quinto dia  OW  do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 
daquela data. 

18. CLAUSULA DEZOITO - DO FORO 

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cocos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um s6 efeito. 

Cocos-BA, 07 de junho de 2019. 

 

MUNICÍPIO COCOS-BA 
CNPJ: 14.2 2.012/0001-75  

CON  TANTE  
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EXTRATO DE CONTRATO N° 150-2019 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADA:  GSA  Materiais de Construção Ltda-EPP - CNPJ: 08.628.486/0001-19 - OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, visando atender as necessidades do Município de 
Cocos-BA - VALOR GLOBAL: RS 347.825,56 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta 
e seis centavos) - VIGÊNCIA: 07 de junho de 2019 a 31 de dezembro de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
02.02.000 — SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.015.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração - 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo - 00— Fonte - 04.122.015.2007 — Manutenção do Sistema de TV Via Satélite - 3.3.9.0.30.00.00 — 
Material de Consumo -00— Fonte - 13.392.029.2019 — Comemoração de Festividades - 3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo -00— Fonte 
- 02.04.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2016 — Manutenção do FUNDEB 40% - 3.3.9.0.30.00.00 — Material de 
Consumo - 19— Fonte - 12.361.042.2017 — Manutenção do Ensino Básico - 3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo -01 — Fonte - 02.06.000 
— GERENC. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 15.451.035.2036 — Reforma de Praças na Sede - 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo - 00 — Fonte - 15.122.035.2037 — Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços 
Públicos - 3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo - 00 — Fonte - 15.452.035.2042 — Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua - 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo - 00— Fonte - 15.452.035.2043 — Manutenção da Rede de Iluminação Pública - 3.3.9.0.30.00.00 — 
Material de Consumo - 00 — Fonte - 02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.033.1017 — Construção e Ampliação e 
Reforma do Hospital Municipal - 4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações - 02 — Fonte - 10.301.030.1018 — Construção e Ampliação de 
Unidades de Saúde - 4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações - 14— Fonte - 10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo - 02 — Fonte - 02.07.000 — FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  PROMOÇÃO SOCIAL - 
08.244.040.2047 — Manutenção do FMAS - 3.3.9.0.30.00.00— Material de Consumo - 00— Fonte — LOCAL E DATA: Cocos-Ba, 07 de 
junho de 2019— Marcelo de Souza Emerenciano — Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 150-2019 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADA:  GSA  Materiais de Construção Ltda-EPP - CNPJ: 08.628.486/0001-19 - OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, visando atender as necessidades do Município de 
Cocos-BA - VALOR GLOBAL: R$ 347.825,56 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta 
e seis centavos) - VIGÊNCIA: 07 de junho de 2019 a 31 de dezembro de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
02.02.000 — SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.015.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração - 
3.3.9.030.00.00 — Material de Consumo -00— Fonte - 04.122.015.2007 — Manutenção do Sistema de TV Via Satélite - 3.3.9.0.30.00.00 — 
Material de Consumo - 00 — Fonte - 13.392.029.2019 — Comemoraçâo de Festividades - 3.3.9.0.30.00.00 —Material de Consumo - 00 — Fonte 
-02.04.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2016— Manutenção do FUNDEB 40% - 3.3.9.0.30.00.00 — Material de 
Consumo - 19 — Fonte - 12.361.042.2017 —Manutenção do Ensino Básico - 3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo -01 — Fonte - 02.06.000 
— GERENC. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1NFRAESIRUTURA - 15.451.035.2036 — Reforma de Praças na Sede - 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo - 00 — Fonte - 15.122.0352037 — Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços 
Públicos -3.3.9.030.00.00 — Material de Consumo - 00 — Fonte - 15.452.035.2042 — Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua - 
3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo -00— Fonte - 15.452.0352043 — Manutenção da Rede de Iluminação Pública -3.3.9.0.30.00.00 — 
Material de Consumo -00— Fonte - 02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.033.1017 — Construção e Ampliação e 
Reforma do Hospital Municipal - 4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações - 02 — Fonte - 10.301.030.1018 — Construção e Ampliação de 
Unidades de Saúde - 4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações -14— Rate - 10301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 
3.3.9.0.30.00.00— Material de Consumo -02— Fonte - 02.07.000 — FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  PROMOÇA0 SOCIAL - 
08.244.040.2047 — Manutenção do FMAS -3.3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo -00— Fonte — LOCAL E DATA: Cocos-Ba, 07 de 
junho de 2019 —  Marcelo de Souza Emerenciano — Prefeito Municipal. 
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