PREFErrUR a EqUR8C!IPÂ&. DE C^OVÂ VIÇOS&
ESTADO DA BARBA

ÍVín/A
arf^sre

6.1.2 - A CO^JIATADA será legal c financeiramente responsável por iodas as obrigações o compromissos
fiscais, securilirios, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem

contraídos corà terceiros, para a execuçSo deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
mesmo ao dc solidariedade;

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos oa prejuízos causados à CONTRATANTE

ou a terceiros, decorrentes de dolu* ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste
Contraio, díret imeate, por seus pi^ostos c/ou empregados, nSo excluindo ou reduzmdo essa responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento frito pela CONTRATANTE ou por seus prcpostoa;

6.1.4 - • A dONTRATADA assumirá a responsabilidade lotai pela execução do fomecinrento objeto deste
Contrato.

6.1.5 - A CONiTATADA obriga-se a manter estoques suficientes paia.atender es necessidades de
contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.

8*666^3^^'^'''^'^'''

administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Anigo 77 da Lei

^'}'? ~^ COljrRATADA
a manter, de
durante
toda execução
do contrato,
emLicitação.
compatibilidade com as
obrigações
por bles assumidasobriga-se
todcs es condições
habilitação
e qualificação
exigida na
6.2-DA CONTRATANTE:

contrato,na intègralidado dos seus tennos;

CUusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente

díignldf

fornec.iDiento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe, especializada,

COKItStS)"

'

6,2.3 -Poderá a fiscaUzação ordenar a suspensão total ou parcial do foraecímento, caso não sejam atendidas, dentro

sanções que possam se aplicar a

CLÁUSULA SIÍTIMA-ISENÇÁO DE PENALIDADE

7 1 - Considerar do que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim nenhum risco
ciausulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade constatada.

CLÁUSULA OPTAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
«te Contrato,independente de interpelação judicial ou

extrajudicial.scniprequeocorrcrporpartedaCONTRATADA-

yavjuuiwaiou
S.U •O não curAprimeato. ou cumprimento irregular,de cláusulas contratuais, especificações ou|
prazos" umduLÍ
If^do
a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da ^itrega dos
produtos iS
edquindos, nos prazos e coadiçõcs
estipulados;

8.1.3 - O atraso injustificado no inicio da entrega;

8.1.4 - A paralisado da entrep do.s produtos,sem justa causae prévia comunicação à CONTRATANTE:

.._ - A subcont^tado total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrem a
dau,™i„,ções

da FiKaliaaçio da CONTRATANTE.

8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA-

8.1.8.1 - No casd de concordata é facultado á CONTRATANTE manter o'contrato, com a CONTRATADA •'
M^mindo ou nao o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir á

conclusão da entrega dos produtos rem prejuízo à Administração;

P«""Lir a

8.1.9•A dissolução da CONTRATADA;

8.1.10 - A alteração social ou a rnodiCcação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
execução do contráto;

8.1.11 - Ocorrendo a rescisão uf.is termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a

conseqüências conkitias no artigo <0 da Lei N» 8666/93 dc 21/06/93, sem prejuízo de outras
citada Lei.

'

'rejudique a
T/VDA, as
revistas na

8.2 - A rescisão contratual poderá lâmbéra ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato uni!n>eral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima en
8.1.1 a 8.1.10, ou o itros contidos raLei N". 8666/93 dB21/06/93;

Av. Oceânica, n.2994- Baírrc- Abrolhos- CEP; 45920-000-Tcl:(73)320B-1124- CNPJ;13.764'.531/ 0001-49

PREFEITURa KUPÍSCiPÃE. DE SüOVA VIÇOSA
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CONTUATANTES. dcsd= que huja woveniênda para a
= fondamcamda da

a) Devolução da garantia;

b)Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisãoc)Pagamento do custo de desmobilizaçâo;
®-2-3 - Judicial,iios termos da legn-laçâo em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

pÍços

transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta de

99.66"
-Se
Este SÍtí
contraio éreg,do
'
pelai,
^P^^TADA.
t n». 8.666/93,
Sub-entpreifar
a fim de din-miralguma
de fonnaparcial
dúvida
ou,em
ainda,
casossub-rogar
omissos.este CootmtoCLAUSULA Dí CEVtA-FORO

10.1 • As partes

renúncia express. ^

°

Comarca de Nova Viçosa, do Estado da Bahia, com

'• de igual teore unico efeito,
seja.
por estarem
justas e contratadas,
, em 04(quatro)"ias
naEpresença
das testemunhas
abaixo assinam o

presente Contrato

BA,06 dàJaneiro de 2016.

MÁRVIÔ LAVOR MENDES
PEFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

f-^
Testemimhas;

PauU
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BeÍ\^T-eWl ELETRICO LTDa- EPP
ONIRATADO

li Feínetro
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Processo de Pagamento N° 2555
Data: 10/11/2016

Empenho N®; 831 /4
Credor:

123.CJWA R^RICOLCOMERCIO DE MATERIALELETRlCO LTDA -EPP
Valor Bruto Rt

5.998,60

Valor RcUdo R%

Valor Líquido RS

0.00
5.998,50

Dotação OtçamerUáfü

/T

Reduzido:

2045.300..

Unidado:
Ação: .

11 02. - UNIDADE DE VIAÇÂO,OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.045.Conseivaçâoe Manutenção do Sistema de iluminação PúWíca

•Elementór;

Fontò:
^•CenU .
54SM

3.Í90.30.0p:-MATERlALDE CONSUMO *

O JrECURSOS ORDINÁRIOS

^»eHfao Conta

N^AsSnela Bance I

ee•FPU

37S4-0

O01 -BimcadoBrasilSA

«•Ura Fmc<rttM ■Ftkrsaami Cvwüah•(71)JC3MHÇ

N< Doe.

Valer

«032

e>.998.50

PREt^EITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ; 13.7Sl.S3iyOOOl-49>C£P;

.-

- KOVAVIÇOSA-BA

PROCESSO ADM:

ORDEM DE PAGAMENTO

ITIPO DO EMPENHO; Global

.^EMPENHO;'831,(2016

Data Sub-Empenho: 22/09raÒ16'

pata'Emp«nho:.;.4/06/2qi6 ,

Data UquidaçEo; 22109/2016

Data Pagamento: 10/1-1/2016

— FORNECEDOR .

Nome;

123-CJdJ^ ELETHJCOLCOWERCIODEMATERIALELETRICOLTDA-EPP

Endorece:

RUA ITALlA,470

Bairro:

DELA VISTA

CNPJ;

ai.aei.ai7A 0U1-5S

Inec.EsIsduel:

Agéncls:

Conte;

TlpoPenoa: Jurlíiea

Complemenio:
CIdedo: TEIXEIRA DE FREtTAS
CPF:
RO:

Estado: BA

Daneo: -

.^ootacAoorcamentAaia.Roduzide:'—

'

2045.399.

UnldadU

.ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1Í.02. -UNIDWE DE VIAÇ&O.OBRAS E SERVIÇOS PÚBUCOS

Função;

IS.UrbAniemo

Sub-FiBição;
Programe:
Ação;
Elemento:

ASZ.Serv^sUttianes
131 - Serviços PíibEos e InTraaslnitura
2.045-Ccnservação e Manutenção do Slewma do IfumõiBçioPdblIca
3.3.00:30.03- MAT^IALDE CONSUMO

Fonte:

O-RECURSOS ORDINÁRIOS

5u6-EIemenlo:

3.3.9á3D.99- MATERIAL DE CONSUMO- OUTROS

I Modalldeds; Pregie presencial

I Convênio;

N°Ue4

PP0222ai5

Cenuato;

PP22/15

Ssida Anterior-,
118.017,19

'rimínlo:

V.

Vslordò Pagamento
66.726,1»

'SsIdoAlüa!
49291,00

.íTóRieo

MovImentaçSs Empenho

REF.A DESPESAS COM ACJUlfelCAO DE MATERIAL ELETRICO,EM ATENDIMENTO A ESTE
SETOR.

Saldo Anterior

Sub-Em^nhe

27.062.15

Data do Empenho;

24/DEJ2Q16

Data do Uquidiçio; 22*09/2016

Valor Biulo;

•r»

Oproeaasoiolpag

E SILVE RA CUNHA
SacretAnsCa)
PF

2td)63.tô

Dala de Pagamento: 10/11/2016

"fl/.Cinosrníeíiovecontoj onalrente.eoilo reais ò òtiqõonla eoniavos 6#
novenUe e.te reais o cinAeAla féAtavoa ), provinlenie deela nota.Em,

5.998,50

Saldo Atual

•5598,50

aautorlzaele.Em,1011112016

DAS NEVES ALVES
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CPF
;9rS.SSB.266-20

:026.814,655-63

IDENTIFICAÇÃO BANCARIA
Ceçn

Pticr!(*e Cema
aS-FPM

rrAgluli
srsM

Banca
aot-BenesdoBnaSA

< 'H>Dee,

Velar
«AaU9

RECIBO

Recebemos da(e] PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVA VIÇOSAa ImpaKànda supra de R$5,996,50(Chco mil e rnvaeenlos e noventa eoito reaie e dnqüenla oontsvoi

), conlorme especinceçêo consta ata nesta ordem de pagamento da n*2SZ2, pela qual damos Iclal quitação.

SMM Fau«B«M•Feio euevwS CniAart*•(tIIsoJMm

PRljFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CKPJ: U.7S1.531/OOai-49• CEP: . • •NOVA VIÇOSA• BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

fi*SUB-EMPENHO: 4

EMPENHO: 831/2016

DatadoSub-Empenhò:

22/Ú9/201S: TIPO DO EMPENHO:

Global

p FORNECEDOR
ELETRICOLCOMERCIOÜEMATERIALELETRICOLTDA-EFP
^70

Nome:

123.CAIA

Endereço:

RUA ITALlA

Bairro:

BELA VISTA
01.841.BI7/ClOQI-^S

CNPJ:

Cidade; TBXEIRADEFREfTAS

Inso. Estadual:

Unidade:
FunçSe;

Sub-Funç8e:
Programa:
Ação:
Elerrtenio:
Ponie:
Sub-Elemento:

CPF:

AgOncla:

Conta:

Reduildo:

,204S.3o|)-..

Tipo Pessoa: JurkSea
Complemento:

Banco: -

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

l'.02.

Estada: BA

RO:

Data do EmponKo: 24/06/2016

.UNIOAOEDEVIACAaOBR/VSESERVIÇOSPÚBUCOS

IS-UrbanIsmo
452- Serviçcs Urbanos

131- Ssrviçcs Pnoilos 0 Inlra esuutura

2.045- Conservação e Manutenção do Sisisma de numinaçio PúbSca
3.3.90 W.OO- MATERIAL DE CONSUMO

0- RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.90 30.99- MATERIAL DE CONSUMO-OUTROS

ModaUdada: Pregão pnosanclaJ

N»Ut;

PP0222015

Convónle:

Contrato:

PP22/1S

Valor de Empenho

Saldo Anterior

Patrimônio:

118.017.19

68.726.19

Saldo/UusL

49.231,00

.=:t!'.T6RIC0
V

:'.ADESPÊSAS COM AQUI:£ tCAO DE
- •".OR.

MATERIAL 6LETR1CO. EM ATENDIMENTOA ESTE

MevImarvUçiá Empenho
Súb^mpenho

8il<{ó Anterior

2?.C162.15

Data do Empenho: 22/03120}^

S^SSJO

.8«Ma Atual

21.063,63

DatadoUquIdatio: 22/0912016
RETENÇÕES

Código

Deicriçio

Vslor

Circo mil orieMcantose novbnia é oilá reais o cnqüehta eoiilavos #A

Valor ReUdo

Valor Liquido

D,00
.Sj998^Q

DOCUMENTOS COMPROBATÚRiOS

NOTA FtSCAL"""Data Eit>Is;>o~

Wüiriero""

22/09/2016

i

13179

"Sófla~ "i'
1

Sub^órte ' D«láVallda'dé''
NE

Valor RS'

3.996.50

^

W

Oaelaro Que oa materiais for^ lAeebldoAWou aarvifee prettadoaõi^
Í9/2016

Oodaro qua a daapaaa ralativa a neta da ampanho tupra astá liquidada am
22/D}/20}£»podande atotuar o eaaaiBento.

JOR^E SILVEIRA CUN(

J2A ^drt6|romuAloo da silva

/Seeralário(a)

CPF

CHEFE DEPARTAMENTO CONTABÍ.

:026.814.555-53

CPF

!993.B3S.09S.72
t0T«M

ÔberM FüaCeeilebl•f«lerÇéétw â ter*ij^ o

30*4160

ORP^

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNP): 1

.7G1J31/0001-49-CEP;

- NQVAVICOSA-BA

NOTA DE EMPENHO
Data da Empenho:

EMPENHO; 831 /2016

24/DS/2916

TIPO DO EMPENHO; Global

rnoíicrenrNci

ELETRICOL COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA- EPP

Nome:

123-CMA

Endereça:

RUAITAUA 470

Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento:

Bairro:

BELAVISTA

CNPJ:

01.841.817,-0>001.55

Cidade: TEIXEIRADEFRBTAS

Insc. Estadual:

Conta:

CPF:

AgórKla:

EaUde: BA

RO:

Banee: -

J- DOTAÇAO ORÇAMeMTAnlA
.2D45.3B3.

Raduildo:

•ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1'.02.

Urrldade:

FunçGo:

-umoaoedeviaçAo.coraseserviçospCislicos

ts-Urbanismo

Sub.fun(io:

4S2- Serrigos Urt>anos

Programa:

131- SarvIgos PiíbOos a Inira estmtum

2.04S•ConservagBo e Manulengío do SIslema de IlumlnagSo Pijblea

A;Bo:
Elemento:
Fonle:

Sub.EIemento:

3J.90 30.00- MATERIAL DE CONSUMO
0.RECURSOS ORDINÁRIOS
3.9,90 3089-MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade Pregão presandr><

N^Uc.:

PP0222015

Conv4nlo;

Contrate:

PP22/15

SaldoAnleilor
116.017,18

Patrimônio:

^

VMer do Empanho .
68.728,19

Saldo Atirai
49.291,00

OR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO OS EMPRE3A DO RAMQ-pARA O FORNECIMENTO PARCaAOOOE MATERIAL ELETRICO PARAATENOERA

''nÍ2^'Ís

'Espocificacao [Ile ri]

N* Otdcin

•

OBRAS E VIAÇAO reSTE WNICIPK)PARA O 0(ERCICIO OE 201.6, DECORRENTE DO EOtTAL DO PREGAO PRESENCIAL

_

.•

B

Unidade

í'

*

QusnL

ValdrUnlIrirls

'VslarTolaI

• •«•••

tMS0Mentae^'(r9o8eIecér:lá9 B vinlseec(sreeis'ède'7cnsve centavos M

Autorixo o empenhe da dejspesa supra monelonada «m SaUG/JOIC.

Mutm

MANOm.CO

68.T26,19

Deelafo ^e a importância supra(ol deduzida do eiridito próprio am 24/06/2016

mCK JONATHAN QAUKOERTl PATTUZZO

I PretC|lto(a)

RESPONSÁVEL PELO EMPENHO

CPF I :l»0.967.74á-20

CPF

8elem FitafCwâiM

6«imesâ Ce-Bítert»•(TI^«36-88»

:117.773.867.27

isEsuriCACXioooinRin

DANFE

1. -CMA CpMEHCIO DE MATEKÍ^L RLETUICO

nOCUMRMOAIIMLIAK DA

LiriA

NOVA riSCAI. F.I.F.TnÒXtCA

GCA/l^Z WII40N CUIMAnACS.WARES
iOARES
C£i>.Ami.m.mK

■

riL<\i:ce Acoso

0-ENIRADA

ANCO.Jn:.

KA DCFREITAS.

I - saída

1

N-000013179

FL. l /l

TGL.t73)529l.|'J10

8'118 1700 0153 5500 30C00131 7910 0013 I79J
CoA>iiita ilc mBcrircidnde iKípcxIal raeiooA) dj ND
>.\\iY.iiru.ra2ciida pov.brípcnal

SÉRIE 003

011 <in siid dl ScHu Aiiiorízidoni

'fTlTUWÍÍiTicÕrtKACAC)

' pitcnoraLCOÍAUiomiAClocelso

VENDA DE MERCAOOlUA ADQ.Ofi RE

l29lfiO(i890S59S5 22709/2016 11:46:36

I usmcioEsrADiMicociwci tub

'' fsnícilo eStapuai

cvw

4680fl»S

01.841.817/0001-55

ntSTISATÁlllOI BesieTKXTE
KOSIE/KAíXoSOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL,DE

CATA PA CSIIUÀO

NOV,\ VIÇOSA

eKMSÊCD
AV.OCEANICA.29<M

AOROI.KOS I

>iUKiCino

TOhZfPAX

^ NOVA VIÇOSA

"DATA lA '
ÉNT1UDA

45921^00

22A)9/2016

IK^lCAe»TADUAL

tr

t?3)32Çi^M45

_ 22/09aOl6

I3.76I-.531W0M9
'<EP

ttAIKAO/míTKTD

inHAOAlAiM

BA.

C.UCÍ<IOI>OI1IP05TI>
BASE U rilCÚLOl»ILLIS

VAI.nft DÜ

I.Ü53.00
*

ClOÕ^lETE

'W

(IACECaLT irsSSVIKT

189.54

sAUMDoicMccinrr

0.00

VAU» (X»eí;i.SI

Ü.OÍI

VAlCXAMav DOSTMBUTDS

u.oo
UUTKA» DbV-.-ACC.Sj

0.00

0.00

VAU» TOTAL COS PRMVtOS

433.79
vALnMin

5.998.50
VALOITOTAI.OA HOIA

n.oo

5.998:50

0.00

1K.L.\SI'OUTAUaRn'OL.U.MUTIl.\KSl'OXTA lOS

'TtALÉosoaAL

(UCA nõ

(AncatKTT.

lACTtcWrOYTA

9-.si-;mfrltc
eNOtuxc.

lASClICAOeSTADIlAL

»*".«•ipi>

erpCciE

OCAMTIOADe

KUIIERACAO

rfsauouii»

CAiios uu riuTamo/SCRViçoi
COCICOOO

DESCIUCAO 00 KltOOUtO/)EJ>VKO

woo/SDiy^
70

llOfAI. I.OLHTa E-1'1 ÍIM-f

ncw/sh

CST

croÈ

OÜO

í^lfC

UMO

IIN

IJ2S

ite.ATOAL'At'Oiisuoio:«iw

Í37l

RCLEKÜTOniíTRiroSIIELCTROMlA

u:»

REAIOR VAPOR sOOWIiTinV

oco

vs

w?

CAiio coiiKE rif.v tasMM

CiÚO

5ICC NJT

<v»

MV v\

lOM

.DRAC00aL1.Lí.IM>]M' IklTPtíSADO

GÚASt.
lo.no

IIX
(OJ

un t'\

25/<1

VAIOU
imAMO

(n,?o

V*u» 1
UOUIOO 1 CAlC iCmS

VAIZH
oneoNTO

o.on.

107.00

r VAlOA 1
ICMS. 1

m

is,oo

ojn

IUJ6

QAI

*\nfi

(VM

0.00

c.oo

0,06

l«.OQ

0.00

«>.«

2A^<).00

aoo

ZaJ»'

0.00

61Í50

672.50

6t.3>

0.00

ttiljo

o.oo

0.00

0.<X

JT.»

Í7i0

6v75

0.00

2Íb.Õo

Í.WV

AfJÔlinTA?
I04S'

I07.00

'^oOi

1.25'

VAUW
IM

0,00

oi»

42.-IS

"7''^

0.00. 0,60

itoo; o.M
itoo

o.oo

pins qüs

o msu.Ii;; foi enirogdo

p Os serviçoySíaín prostatí/T-

O A obra foi ífrEOiyÉÍf^tonio Veronea Santos
\MunWpal te AíIm)nlst«c8o
D8cni»o223NA/!fi;

in/CaiíCBtfo n»

0.190$ AIICIUXAIS
isronMACOES(CMSLEMCYiAiics

MOSi E06C7i«3l.pLA?.|,iEEEA:hF4i34|'''Si!:! P9T0' DEFOSI TH hACíAF:-. ÊWra í-. URASIL
AS: 1269-0 C/C:Òi^ COKfisCIO "Z MATSR TAL .ILLTF
IT.A /;-..Át R--S. Tf lb''TOÍ:
433.7?

winiivADbio Fisai

mfí!2l3\6

acítSí

NISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Piiocuradoria-Gcral da Fazenda Nacional

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

Nome: C.M.A. éoMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA • EPP

CNPJ:01.841.8j7/0001.55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito (»ssívo acima identificado que vierem a ser apuradas, ó ccrtificodo que não constam

pendências em beu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Bradll (RF8) e a inscrições em Dívida Aiiva da União junto á Procuradotia-Geral da
Fazenda Nacional(PGFN).

Esta certidão e ^ álida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente fedeiativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo r lO âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as conlnTruíções sociais previstas

nas alíneas 'a' a'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei

S.212. de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Inlemet. nos
endereços <hltp;7www.feceita,fazenda.gov.br> ou <hiip://www.pgfn.fazetxJa.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 02/10/2014.

Emitida ás 10:03[24 do dia 25/05/2016 <hora e data de Brasil[a>.

Válida até 21/11/^016,

Código de controle da certidão: 139C.1575.AD2C,7915
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Emissão:06/09/2016 16:26

'í SECRETARIA DA FAZENDA

pertidão Negativa de Débitos Tributários
(EmKída jpara os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 19B1 - Código \p|
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N"; 20161161768

RAZAO SOCMl
C.M.A. COMnilClO I)I-:.\IAT'EKIAI. KÍ.EI ItICO ;fnA-i:i'i'

iNSCRiÇAOESIAOUM.

CKPJ

O-ld.SOO 538

OI.N-U.«17/0001-55

Fica certificado que râo constam, até a presente data, pendências de rasponsabiridade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba odos os seus estabetecimentos quanto à Insxislènda de débitos. Inclusive os inscritos na Divida

Ativa, de compeléndá da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazer>da Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

EmiÜda em 06/09ti0l6, conforme Portaria n° 918/99,sendo válida porSO dias, contados a partir da data de sua
emissão.

AAUi

ENTtCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

AZENDÂRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.seíaz,ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria ds Receita Federal do Minisiého da Fazenda.

tViBlni I dL* I

RcICcniJoiil^icgain-j.rpi

Portal do Cidadão

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DiáiTOS REUTIVOS AOS TRIBUTOS WJNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 00 MUNICÍPIO
RA2Â0
50CIAU
CNPJ:

(Ima comercio de MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
ai.B41.8l7/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de

responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente a data de emissão da

presenie certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123

de 14-12-2006 [Simples Nacional), CERTlFlCA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do
Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e adminlsUados pelo Poder Público
Municipal.

Esta certidão reílere-se exclusivamente ã situação do contribuinte no âmbito desta cnunldpalidade e a créditos
tributários referentes à Fazerxta Pública Municipal.
Emitida em;06 09/2016 16:32:09
Válidaatéodia: OS/12/2016

Câdlso de contiole da certidão: 7157242873C1PCP(VIF44

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

htip//l3a.121.36.6af{XVlalcid^O«D'5C539fOB7223l1ied2c85o4celb1752fcCD0db1fd92264312b33310lb199ciB0SOe937Oe0C636Scbb7737a0e49e5â2e6S7Vta..
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP (MATRIZ E

FILIAIS)

I

CNPJ: 01.841.817/0001-55

Certidão n'; 87452530/2010

Expedição; 06/09/2016, às 16:29;27

Validade: Ò4/03/2017 - 180 (cehto e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.
^

Certifica-se que C.M.A. comercio de material eletrico ltda - epp (matriz
B FILIAIS)
CONSTA

do

inscrito(a) no CNPJ sob o n' 01.841.817/0001-55, NÃO
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
No caso de

à data da sua expedição.
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

autenticidlade no portal do Tribunal Superior do Trabalho ha
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessáriojs à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos jidiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimeilitos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execuçãíjD de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho oü Comissão de Conciliação Prévia.

22A)9/201S hitpsy/rtwwii{9e.caiKa90v.br;Etiipfesa/Cíf/CrtfFgeCFSImpfimirPapel^p?VARPessoaMa^irs6167t20iVARPessoa=6lB7120SVARUIaBA&VA..

CAIXA E CONOMICA FEDERAL

Ccrtifí^ndo de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

oi84isi7/oooi-55

Razão Social: C M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIDA
Nome Fantasia;ELETR[COL
AV MAL CASTELO ERMCC 387 / CENTRO / TEIXEIRA DE FREITAS / BA
Endere ÇO:
/ «Jsgss-ooo

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei B.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresi acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validad e: 10/09/2016 a 09/10/2016

Certifidação Número; 2016091003311627012387
Informação obtida em 22/09/2016, às 11;44:20.

A Utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está

condiciohada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa,gov.br

https://Www,sifge.C3ixa.9Ov.tx/Empresk:rVCrífFg0CFSImprlmtfPapelAsp7VARPessoaMBlfiz«616712OAVARPessoa=616712O5VAR(Jf=BA4VARInscr=... 1/1
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T ' PREFEITURA £gUNgCiPAL DE ?ÍOVA VBÇOSA

mmi

ESTADO DA BAHIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV1ÇÕ5
FORNECIMENTO

PARCELADO

DE

MATERIAL

ELÉTRICO; (DECORRENTE DA HCITAÇÁO NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N'022/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Cidade de
Nova Viçosa, no Estado da Bahia, na sede da Prefeitura Municipal; AV. Oceatuca,2994, Bairro Abrolhos, inscrita

no CNPJ/MF sob o no 13.761.531/0001-49, neste ato, rcpr«cntada Jjeío Prefeito Municipal. MÁRYIO LAVOR

MENDES, bradileiro, casado, cort.crcíantc, atualmenté exercendo o.cai^o de Prefeito Municipal, portador do CPF
n®. ri5.480.70â - 10, Cédula de identidade n® 11.Iíl5.822-41 - SSP/BA, residente e domiciliado na Riia Pcdrà

Carolino Cosia, 1.362, Centro, Di-tiito de Posto da Mata/na cidade'de Nova Viçosa, Estado da Bahia, doravante
denominado, simplesmente, CO'ITRATANTE, o a empresa C. M. A. ELETRICOL COMÉRCIO DE

MATERIAL ELÉTRICO LTD/^ - EPP, mscrita no CNPJ sob N® 01.841.817/0001-55, Inscrição Estadual a®

046.806.538 - PP,com sede na A- vnida Marechal Castelo Branco, 387, Centro, na cidade de Teixeira de Freitas-

Baliia, represehiada pelo seu s6"jo proprieláiio o Senhor Edemilson Gonçalves de Aguilar, brasileiro, maior,

casado, residente c domiciliado na Rua Itilia, 470, Baino Bela Vista. Teixeira de Freitas-BA., portador da Cédula
08.837.00872 - SSP/BA e CPF n® 881.186.907 - 25, neste ato denominada simplesmente
CONTRATADÀ» fínnBm o prcsei*te contrato, na forma c condições que sc seguem:

CLÁUSULA PlIuMEIRA - OBJETO
O presente Contr^o tem por objeí-i a Contratação de empresa do ramo para fornecimento parcelado de material

clélnco para oteildcr a Secretaria Municipal de Obras c Víaçào deste jnunicípio para o exercício de 2016,decorrente

do Edital do Prej ão Presencial N° ii22/2015 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
Contrato c conforme Planilha Orçamentária de. Preços apresentada pela

CONTRATADA era obediência no Edital do Pregão Presencial N® 022/2015.e seus Anexos, que a este intecra.
incicpcndenlemei te de transcrição, e à Lei Federal N® 8.666 de 21/06/1993,e sitas alterações introduzidas pela Lei'
Federal N® 8.883'94.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRATOS

3.1 - O prazo do Ifomecimcnto ser: até 31/12/2016, de acordo com as solicitações da Contratante, a contar da data
de assinatura do contrato, aí não te computando os casos previstos no artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro

48 n^r''

condiçves do Art 57® da Lei Federal 8.666/93, por iguais períodos consecuüvos em até
"^«CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EREAJUSTAMENTO

;„„v«. ^ -I
será de RS 346.599,50 (trezentos c quarenta c seis mil quinhentos e noventa
L
plr.1
k®
f
cenlavc;;,
constantes
da Planilhafeita
Orçamentária
c da proposta
de Preços, objeto do EAtal do Pre.jao resultante
Presencialdas
N°.quantidades
022/2015 e da
Ata de negociação
pelo prcgoeiro.
efetivar-se-á,
i cada
solicitadadasemercadorias,
entregue, nodeprazo
até 08
(oito) dias úteis
contados a partir t ^a exped.çao
da rota
fiscalquantidade
e do recebimento
acordodecom
as especificações:
p-

CLÁUSULA QüÍNTA- ORIGE.»,!DOS RECURSOS

ífoíftíf decorrentes da exccvçâo do fornecimento contratados com base no Edital do Pregão Presencial n®.
p™ °

11.00-SecretariJ MutUcipal de "iação, Obras e Serv. Públicos
20.45 — Conservarão eManutcnçvo do Sistema dc Iluminação Pública

33.90.30- Material de Coiisunio

CLÁUSULA SEXfTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTE
6.1.1- A CONTRATADA deverá íc^iTiecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATA'
6.1 -DA CONTRATADA:

Av. Oceânica, n.2994- Bairrc Abrolhos - CEP; 45920-000-Tel; f/3) 3208-1124- CflPJ;13.761.531/ 0001.49
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PREFEBTURf\ K^UeSICSPAi. IDE NOVÃ VBÇOSA ^^fíOMOyi
ESTADO DA BAMBA

6.1.2 - A COÍITRATaDA scrá legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciáríos,
fiscais, securitó ios, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem
mesmo ao de sc lidaricdade;

6.1.3 - A CON*'RATADA assume inteira responsabQidãde pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE
ou a terceiros, i iecorrentes de dolü'ou culpa, negligõncia, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste
Contrato, diretamente, por seus piepostos e/cu empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização ou;icompanhamento feito pela CONTRATANIE ou por seus prepostos;
6.1.4 -• A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do fornecimento, objeto deste
Contrato.

6.1.5 - A CON'RATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de abastecimento
contido no Ediu 1, que 6 parte integrante deste Contrato.
6.1.6 - Reconhieer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei

8.666/93;
1
6.1.7 — A contratada obriga-se a manter, durante toda executo do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por c les assumidas todra as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação.

6.2 - DA CONT RATANTE:

6.2.1 - Pagar r onforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na inu gialidade dos seus termos;

6.2.2 - A fiscalização do fornecimento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 -Poderá a

Sscalização ordenar a suspensão total ou parcial do fornecimento, caso não sejam atendidas, dentro

de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a

CONTÍElATAD/i
CLÁUSULA SÍ;'TIMA-ISENÇÃO DEPENALIDADE
7.1 • Considerar do

que os pagamentos seriio efetuados após os fornecimentos, não havendo assim nenhum risco

futuro para o Mim:iicipiò, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento) incidindo sobre violação das
cláusulas deste Ciointrato, inclusive no caso de vicio na qualidade constatada.

CLÁUSULA OJ TAVA -DAINEXECÜÇÃO E DA RESCISÃO

8.1»A CONTR/TANTE poderá ríscindir,unitaterálmente, este Contrato,independente de interpelação judicial ou

extrajudicial, sen pre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1-0 não cumprimento,ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,e^ecificações ou prazos;
8.1.2•A lentidão do seu cumprimento,levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos

produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
8.13 - O atraso mjustificado no in:cio da entrega;

8.1.4•A paralisação da entrega dos produtos,semjusta causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

8.1.5 - A subcout^ta^o toai ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrcm,a

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a previa autorização por

escrito da CONT^TANTE;

8.1.6 - O desatendimento pela COr-lTRATADA das determinações regularcs da Fiscalização da CONTRATANTE,
bem como dos seus superiores;

8.1.7 - O cometínpento reiterado <je faltas na execução do fornecimento, anotadas na forma do parágrafo primeiio
do artigo 67 da Lm número 8666/9,3 de 21/06/93;

8.1.8 - A decretação de falência,insolvêocia ou concordata da CONTRATADA;

8.1.8.1 - No casd de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA,
assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo jirizo, de forma a permitir a

conclusão da entrega dos produtos jem prejuízo á Administração;

8.1.9 - A dissoluçí dai CONTRATADA;
C0NTRA7ADA:
8.1.10 - A alteraç

social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,qu{r/rejudique a

execução do contr

8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a COÍíTj
conseqüências coiftidas no artigo :0 da Lct hP 8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras

stas na

citada Lei

8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

8.2.1 - Determinada por ato unilareral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima eni

8.1.1 a 8.1.10,ou o(ulros contídos ra Lei N®.8666/93 de 21/06^3;

Av.Oceânica n.2994-Bairro Abrolhos-CEP;459204)00-lei:(73)3208-1124- CNPJ:13.76'r.531/0001-49

PREFESTURft aaUNDCBPAlU DE NOVA VBÇOSA
ESTADO DA BAHBA

8.2.2 - Amigrvd, por acordo SDtie as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATAM FE;

8.2.2.1 - A res ns3o amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade com tetenie da CONTRATANTE;

8.2.2.2- Quand)a rescisão ocorre;.,sem culpa da CONTRATADA,será ressarcido a este os prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a)Devolução da garantia;

b)Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c)Pagamento do custo de desmobQização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legúilaçSo em vigor.

cláüsulanI WA - CONDIÇÕES GERAIS

propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos estat&ticos e
doctunentos elaborados pela CONTRATADA,reièrente ao objeto executado por ela;
9J.A CONT ATAOTE reserva'SC o direito de suspender temporariamente a execução deste Contraio, quando
9.2 - Serão de

quaisquer Outro

necessário por ionveniêncía do
assegurados à O"INTRATADA;

9.4 • Integram

fornecimento ou da Administração, respeitados os Iitm"les leeais e os direitos

presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Pronosta de

Preços da CON 4ATADA;

9.5—Não Será p|írmitidos a CONTATADA Sub-empreitar de forma parcial ou,ainda,sub-rogar este

9.6-Este contra"é regido pela L< i n°. 8.666/93,a fim de dirimir alguma dávida em casos omissos.

CLAUSULA DÉCIMA- FORO

10.1 - M partes pignatârias deste .lontrato elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa, do Estado da Raiita com
renuncia expressà a qualquer outn;, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, awinam ©
presente Contrate,em 04(quatro)>'ias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Nova Yiçt^^A Oô^Janeíro de 2016.
MARVIÓ LAVOR MENDES
PEFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

A.ELETRIC

£Ím^SiAL elétrico LTDA -EPP
inMatado

Testemunhas;
Pool'

1.

Prel

ofTJprí®

2.

Av.Oceânica, 1,2994- Bairro Abrolhos- CEP:45920-000 -Tel:(73)3208-1124-CNPJ!l3.761.531/0001-49

Ji
Banitído Brasil

ht^://aapj.bb.coni.br/aapj/homeV2.bb?toI«nSessao=b2â2806f0SI.
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iTransforcncia entre contas diversas
DeUtado
Nome

.li •

|
PREF MUN NO\A VIÇOSA PPM

Agência

3754-0 I

Conta corrente

5459-3

Creditado
Nome

Agência

CMACMjEl.ErLTDA
1209-0

I

\eior

6032-1 I
5.996,50 I

Oala

Nesta dali

Conta corrente

Assinada por

.IA94ã660 MANOEL C05TAALMQDA
JA940661 JORGE SILVEIRA CUNHA

Transação efetuada com sueessi^.

10/11/2016 14:52:57
1Q/11/201S 14:53:56

ss|por'.JAS46581 JORGE SILVEIRA CUNHA

Transação efetuada com suce:

]ÜC

10/11/2016 H;59

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Estado da Bahia

c^ms.

íiíftfrTiS} ^

i®!'

â€.

'N
2016

Processo de Pagamento Ns 2056
Data: 22/09/2016

Empenho N®: 831 /3
Creción

123 - CiMAEtETWCOL COMERCIO DE MATERIAL ELETRlCO LTDA ■ EPP
Valor Eruto R$:

1.938,04

Valor Retido R$:

0,00

Valor Liquido R$:

1.938,04

Dotação Orçamentária

V

Reduzidos^

'204Í.30Ò..

UnldatJè:

-'ILOÍ. -UKIIDÃDEÒEVIAÇAÒí OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOSVl''''

AçSo:
.Elemonto:

2.045.-.Conseívaçâòe^niitençãõ.do Sistema •de'ífurrtiiaçâo Púbílra
.3;3:d0,Í30.0p-MATERIAL'bEÇONSUMO

•Fonte:
-

.0.f^ECURSOS ORDINÁRIOS'
1 • • v' -

N*ConM.
S4S9-3

''7

• ..'M-tri
•

T "

■ ■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Descrição Conta

«•Agãnda

Banco

BS-FPM

3754.0

001 •Banco tfo Bcsil SA

Slil*iKF>n<onUW.fala>i;tumu*Cona«Mi-(7lj nsMaw

•* '
'.t?

'

- ,r

r

' r-e.,

/
^ N* Doe.

'Válor

B032I

1.933,04

iiszn?

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

OTP3: la.Teiljl/OOOl-íS-CEP: . - - NOVAVICOS*-EA

HAAtf I

NOTA Dá LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
EFdPENHO: 831 /20i6

Data do Sub-Empcnho:

N°.SUB-EMP£NH0:'3

Nome;

123-C.MAELETklCOLCOUERCtODEMATERIALELETRICOLTDA-EPP

Enderego:

RUA ÍTALIA.470

BELA VISTA

B.nlrro:

Reduzido:

1

T-

2045.300.'

11.02.

Funçóo;
SiA-FungSo:

CPF:

Calado: 8A

RO:

Barvco: -

Dela do Émponho: 24/06/2016

•ORÇAMENTARiOESljpLEMENTÁR_,
UNIDADE DE VIAÇAO.OBRAS E SERVIÇOS PJSLICOS

lt- Urbanismo
4S- Servigoa Uibenos
131- Sotvigos PúSIios g litlra estrutura

Programa:

2.04|5-ConsBryag6oeMaruler)c6odo Sistema de Rurnlnagão Pdilca

A;3o:

3.3.90.30.dC- MATERIAL OE CONSUMO

Elemenle;

0- RECURSOS ORDINÁRIOS

Fonte;
Sub-Elemento:

3.3.90.30.^- MATERIAL OE CONSUMO-OUTROS

Modalidade: Piegioprasereial

M'Uc.:
Contrate:

Convênio:

Patrimônio:

TIpoPessoa: Jurídica

CIdado: TEIXEIRAOE FREITAS

Agónela:

Urldade:

Global

Complemento:

0t.841.817/0noi-t5 ittse.EtUdual:

CNPJ;
Conte;

13/09/2011» TIPO 00 EMPENHO:

Valor doEmpenho

Saldo Anterl:>r

PP02220IS
PP22/15

118.017,19

>

SaidòAtual

66.726,19

49.291,00

'
ítõaico

.i=.A DESPESAS COM AOUlSIcio 06 MATEKIAI.ELÉTRICO.ÉM ATENCTMÉNTO A ESTE

MeviirwnUft» Empànha

ScTOR.

Saldo Anterior'

Sub^mpsnhó

29.000.19

Data da Empanho:

24/06/2016

DaladaUquIdaçSo: 13/09/2016

—

SaldeAUial

1.938,04

27.082.15

DaladaPagamonto: 22/09/2916

! retekçOes
código

Deactl; Io

Valor

" VaIprRelldo

M.Umr^ anovèeeátoa eiántaac^ò reáis siiualrecentaraá.M

. .

.Vaíor liquido

'Sub^Sóiiè " PatjVaHdade'

Valor R$

*•'

O.DOi
1.938,04

DOCUMENTOS COMFROBATÓRIOS
NOTAFISCAL'' .'DataEmltUo"

_Niimoro"

13J09/201S

13096

Oeclaio quo oa maiartala foram rtcobidoa c

'Sório ■ •
1

aorvlgoa preilados em

llV09/016.

1.036,Ü

NE

Declaro que a despesa relativa

JORGE íVveiRA CUKHAl

13/0912016

MAIWHOEÜZA PORTO RO#JUAUDO OA SILVA

cláriola)

CHEFE DEPARTAMENTO C0NTA8L

CPF I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CPF
Pag^se ao favorecido o valor <
oito reale e quatro centavo

1^1.938|04 (Un mil e nevecsntea e trinta e,
. }^rDvlniênlg desta nela. Em. 22/09/2018

níLrri

Í^SoqracuLha

, R05iL*È5f6AS NEVES ALVES

CHS<E DE DEEARTAMENTO FINANCGRO
X-CPe/ : 976.58S.26M0

SeereU:to{a}

CPF

S4SM

: 026.814.655-53

DENTinCAÇAÒ BANCARIA:, .

'
HlCenU

: 993.895.095-72

0 preeease Foi pago eokf^W a iuierlzaçao em 22fl)9/2016

mm
jORa

de empenho supra está Kqiridada,

cedendo eii

tMsedga» Conta
BB-FPM

R?Aé4nelt
37544

Bmm

001 • fiAreo do âra*0 8JS

SBMra FitvCaMil. raiy BiUM a a»MMe (71) MlSseO)

1;""
'

--

'•rrooe.
80321

^ ,

v«.Valor
1.938.04

.

•

P^tEFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ: 13.7tl,S3l/0001-49-C£(';

-NOVA VIÇOSA-BA

NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 83172016

páta do Empenho:

24/06J2016

TIPO DO EMPENHO: Qlobat

^FORNECEDOR

123 - C.MA ELETOICOL COMERCIO DE WATERIAi ELÉTRICO LTDA- EPP

Nome:

Endoreço:

RUAITALlA.d7

Bairro:

DEU VISTA

CNPJ:

D1.841Q17/l>aO •S5

Conta:

Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento:
CIdado: TEIXEIRA DE FREITAS
CPF;
RO:

Inse. Etlsdual:
AgCnela;',

Eatado: BA

Banco: -

— dotaçAo orçame^Aria^—
Reduzido:'

-orçawentArio e suplementar

2MS.300.

UnWade:

II.DÍ -UNIDAOE DEVIAÇiO,OSRASESERVIÇOS PÚBLICOS

FunçSo:

IS-Urt>anlsmo

Sub-funçlo:

^-SeiviçosUrtanos

Programa:

131 - Serviços Púbfioee Irtfm estrutura

Açío:

2-WS-ConservaçâoeManutençâodoSlstemadBDijninaçSoPúbaca

Elomonto:

3.3.80.3DX«-MATERIAL DE CONSUMO

Feito:
Sub-EIemenle:

O-RECURSOS ORDINÁRIOS
3,3,80.3339.MATEfUAL DE CONSUMO - OUTT?OS

Modalidade: ProgSo presoncla!

N'Uej
Contrato:

CenvSnlo:
Patríminlo:

.

PP0222015
PP22/15

Saldo Anterior
116.017.19

Valor da Empenho
68,726.19

Saldo Atual

49.291,00

^ Jt6rico

^'.OR OUS SE EWENMANA CO N^TAÇAO de empresa do RAMO-PARA o FOWJECIMEWTO PARCELADO 05 MATERIAL ELETTOCO PARA ATENDER A

lASEVIAÇAO DESTE MüNIClPIOPARAOEXEfiCICIODS 201,6, DECORRENTE DO EDITAL DO PRECAO PRESENCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL OE OBR
N°022/2315.

N* Ordem

'EspacincaçEo (fleth ]

Unidade

QuanL

.Valer Unitário

iWSasoeniaaoitdmleselecenios a vinle e seio reais edetenovo cantavos frii
Avtoiiae e emponho da desp u supra mencionada em 24/00/2316.

>66,726,19

DodaroqueaimporUnelafluprBlal deduzida do crédito pr6prlo«m 24/06/2316

ALMEIDA
piemnm

CPF

:050.967.745-20

Valor Total

aNATIteW OAUMBERTIPATTUZZO

responsável pelo empenho
CPF

:117,772,667-27
lOiBn

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

seuna FataCoaU•Facr SWamBa CmalMi -n sasaa»

M

1 ü- 1

M.(3(A LDMCiOO n MAttUALtt£f UCOiTPAôsrfvMX/tmp^CRMKxermArAMTUDAKiTArhrAi wocAdOAOlADd

Mti

*
MrAIAI.FX4aiMCKlt»

»>XtSSAO:IMm39lA.W-Sl./RtM^PRF.FWniRAMLF/OaPALnKNOVA
io£;(nncAÉ2w>tAS cuninAOuierLocuii

t

VIÇOSA.VALOR TOTAL:M I-95W4

V

'1 ■

1

\
'A

J .j NF-c
000013096

VOiN.^

SÉRIE 003
io»nriCACA»no»'tT>.vtk

DANFE

CN!A COMEROO DE MATEIUAb ELCTRICO

DOCUMCmO AUXIUIAR DA

LTOA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ACl^SSO

i 'SAIdA

m

N" 000013096

FL. 1/I

Ü-ENTRADA

AV.MAUCASTELOB ltANCO,<l02-

ífCfíMiM^ WILSOM GUIMARÃES SOARES
CEP;4WÍO-OOO.TEKÍIRA DE ÉRETTAS'-

29I60V01 Kl S 1700 0155 S500 3000 0130 9610 0013 0967
Cor.»uhâ

SÉRIE 003

TEL;(73)329I-IM0

9MTcrt!Êcididi;rc podai nxtonal 4a
www.nf«/«^cnda.gev.Pc/podsl
ou r>o $lcc ds Sefn Auinduten

rai>Tnctnone AumaiiACi^n nn vsu

MATVtCZA or.oarttACAO

l29ifi00HS686576 13/09/2016 16:49;55

VENDA DE MERCADORIA ADO.OURE
íí5<*íca5ist^düãi

FhsníçAoFSTAociAT.Dnn.inT Tiin

CM*|

01-841.Kr7/OOQ1>S5

46R0653S

DATA DA DMI>»^{]

C>d»'CPf

*n Air/ra;>o vkiai..

n/09/2016

I1.76I.531/OCOM9

PRFFPmmA MtJNinPAL DE NOV A VIÇOSA

nAT A MlDA
'
tNTKAOA

MnKorotSTfcrro

IXMRÜ,^

ABROLHOS!

AVOCFANirA 2994

n/09/2016

45921-000
|^'AO UrADUAL

1

UH

«vwido

iiCMr>A(AtnA

RA

NOVA virnsA

cAlcdlq w im posto

W|lli'

.iLCVlDDUtCMS

y

tUSLCA LC,K»tWWil.

VMpAllOJCMS

1.379.74

VALUtnC»lllf'

•248 35

o.oo

ViUtm TLdAi.laAnocnrrus

365.61

1.938.04
y AU» T CJT ALDA r*0TA

VALUAfíOin

0.00

ono

000

nos iiiR»i.*TOS

0.00
Q\JXKK%nif.AK>SS.

(HKO^TU

VALOR CnS14^1K

VAfO*

VAlCA riOICMS JOTLU

non

1.938.04

fí.OO

T^ANSfOnTADOA' VOÍ.UAIM TitAN$Poirr/lnos
AAZAOSOCIAL

mL-n.roicONT*

PLACA no VI (c OLO

LomcoAKn

Ll>

CL«K?f

LP

in5La>C.\0 tSTADUAL

O.SFMFRKTR
LILWLVIU

ÉNOCRLCU

(J«*AMIPADC

{SAlLIE

KMIMCAO

MAftLA

DESCftICAOPOPAOO^/^cnvicu

COOlGüDO
PHon / s^v.
fW

TAROroRíir PI cx m omm

\*n

PTTA ISOLAKTÜ IMPrUAL SU K

I

I<ST

crop lUNCL'

OUANr.;

PtvvÜiA/IM»

Hféi UUTti

VAU*

'

. lomaio

VAldA
DESCOVfO

VALüH

Uuuii»

5ASB

ClLC.ICMS

VALOK
ICW.S.

VAL/S*
iPJ.

AIJAUOTAS
lOtt

f^iyxoti

ocu

SIQ3

stT

30000

2 23

D.CO

443 0(1

444 00

5V02

OOft

ISOO

ouo

>9lfíOOC

060

M4S

LfN

a.00

ÍJO

O.CO

ia.no

OM

0.00

OM

CIM

0.00

74i>m

tjaa

MOJ

MT

Ul>3

7.93

oriú

VJ3.74

9J5.74

749.43

O.Ou

II,19

A.òO

lyiviuw

nw

)i05 UN

25.3Ü

21.50

OAU

53?.>u

o.to

O.Wr

ncn

O.RI

OJJO

ItMMXlDMT
Ml

CAO» COD PIB FLBX

U2i

fTTA rsni A^íTliALTA PUSAO

*IflMf

^Krop/osD£y®â%gSt
Florbert Ferreira 126®

~ ' 'noMunidpaldapi^

ston»22ÍrW2(lre ^"P.WfWewjbda

DACOS ADICIONAIS

iNrosHACVici comiismcxtaio;
HDS: C0eCT16BEO9AB6SBE:EADBE463< É94JC2

stron»

PGTO ÒEróstTO BANCABIO BANCO DOTsísf

1289-0 C/C: «a32-l CHA CCMSftCIC Oe HATCRIAL ELETRICO Vft.APAOX;TRIBUT05i 3ÍS.61

RÊTHyÃõiÃnnjct)

DSOafSOIB

STÉRIO DA FAZENDA

.. Rstó*,. Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRiCO LTDA - EPP

CNPJ:01.041.01^/0001-55

Ressalvado o dirrato de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade

do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam

pendências em sfeu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasilí(RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Gerai da
Fazenda Nacional'(PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federatívo, para

todos os órgãos i fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refera-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

J

nas alíneas 'a' a 'd' 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 <htlp:/|wrww.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.p9fn.f0zenda.gov.br>.
i

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Corjunta RFB/PGFN 0^1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:03:24 do dia 25/05/2016 <liora e data de Bra5il!a>.

Válida até 21/11/á016,

Código de controteda certidão; 139C.1575.AD2C.7915

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VI

pá'jina l dt? 1

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DD TRABALHO

cfcRTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: C.M.A.

COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP {MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ; 01.84Í.817/0001-55
Certidão n°: 87452530/2016

Expedição: 36/09/2016, às 16:29:27
Validade: O14/03/2017

- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.
Certifica-s =

E FILIAIS),

que C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - SPP {MATRIZ
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.841.817/OO01-5S, NÃO

CONSTA do èanco 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, áe 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
No caso de

à data da sua expedição,

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 ihttp://www.tst.jus.br).
Certidão emiitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessário^ à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas eir. sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos juldiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimeittos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumento^ ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

^/l^'"ít)-

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Tus-.br

lí-fi
èf .íS'
í(

Emissão:06/09/2016 16:26

GOVERNo DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
[Emitida para os eleitos dos arls.113 c 114 da Lei 3.356 de 11 de dezembro de 1981
Tributário do Estado da Bahia)

■ Código

Certidão N®: 20161161768

razAosOCIM.

:OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA•EPP
C.MJV.
(
CKPV

eisCRiC O ESTADUAL
046.806.'38

01.841.817/0001-55

Rca certificado que rrão constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fi^ ou jurídica acima

Identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secrelaria.

Esta certidão engloba ibdos os seus oslabclecimentos quanto ã inexistência de débitos, inclusive os Inscritos na Divida
Ativa, de compelènria ja Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direilo da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados poste riormenle.

EmiUda em 06/09/2016. conforme Portaria n® 918/99,sendo vàtidâ por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÂRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válilda coma apresentação conjunta do cartão originai de itisccição noCPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receite Federai do Ministério da Fazenda.

ri^aa > ic I

RelCeflidaoNesativa^pt

ÓaW2O10 htU:ffwwwAif38xa!MgovJx/Empro9a«:rüCrÜFgoCFSliTiprimirPapel.asp7VARPessoaMatriz=616712O&VARPossoa=615712(»VARUf=0A&VA.
'WOÍ.TAR ^

CÁÊ^^.A

CAIXAÉCONÔMICA FEDERAL

Certifiicado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição;

01841817/0001-55

Razão Social; c M A coMERao de material elétrico ltda
Nome FantasíaiELETRicoL

Endereço:

Av mal castelo brwjco 387 / centro / têixeira de freitas/ ba

'/ 45995-000

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
empres a

acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

k' J
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições
das obr igações com o FGTS.

e/ou encargos devidos, decorrentes

Validade; 22/08/2016 a 20/09/2016

Certifljoação Número: 2016082203164619700675

Informação obtida em 06/09/2016, às 16:23:30.

A utilliação deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada

à

verificação

de

autenticidade

no

site

da

Caixa:

www.caixa.gov.br

hBpsi'Awvw.sifg9.caíxa,gDvA/Empre5a/Crf/Crl/FgeCFSImpfImlfP8pel.asp7VARPessoa.Valriz=6167120aVARPo9Sca=6167120iVARUf=EflâVARIfscr=... 1/1

21/09/2015 W(ps-y/www.sifge.caixia.gov.bf/Empresa/CrVCrífFsjeCF5lnipfimiíP2pel,8sp?VARPcssoaMaUlz=6l67120&VARPesso^6167120&VARUf=BA&VA,..

BBffljtóZH

CAJXAECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

oi84i8i7/oooi-55

Razão Social:

c m a comeroo de material eletrico ltda

Nome Fantasia:EL&TRicoL

Endereço:

Av mal castelo branco 3S7 / centro / Teixeira de freitas / ba
/ 45995-000

A Caixa Econômica Federa), no uso da atribuição que (he 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 Serviço - FGTS.
j

Odébitos
presJntereferentes
Certificadoa contribuições
não servirá dee/ou
provaencargos
contra cobrança
de quaisquer
devidos, decorrentes
das obrjgações com o FGTS.

Validacle: 10/09/2016 a 09/10/2016

Certlfícjação Número; 2016091003311627012387

Informado obtida em 21/09/2016, ás 16:22:35.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em L^í está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixawww.caixa.gov.br

hHps-;Avww,si^.caf*a.gov,lx/Emprosa/|:rlfCrfiF9eCFSImprimirPapel.asp?VARPe3SoaMatrlz=61671Z0&VARPessoa=6167120&VARUÍ=BA4VARInscr=.,. 1/1

PortsidsCkla^

06raS/2QlS

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE OÉBIT(» RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A D(VIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
RAZÃO
SOCIAL:

CNPJ:

CMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Oll841.817/q001-S5

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dividas de

responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente ã data de emissão da

presente certiuail. de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123

J

de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta dau, pendências em r.ome do

Contribuinte acirna identificado, relativas a dêbllos de competência e administradas pelo Poder PúWico
Municipal.
|
Esta certidão refére-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos
tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 06/(Í9/2016 16:32:09
Válida até o dia: 05/12/2016
Código de controle da certidão: 7157242873C1FCro4F44

A autenticidade d^sta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

Htp-//l38.12l.36.6a'palaIeldada(VIK)7yfS33R*)7223ni6(Cc85c4c6lb1752fcce0dblfd92284312b33310tot99ef6O50e9373«O(363Bsbb773780e49e5a2e657146... 1/1

PREVBnmik SSUMCCIPAL l>&EâOVA VIÇOSA
£STADO Oa BAMfiA

t»Nii5í) f

N-m2/lS

CONTRATO 'DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PORNECIMENTO

PARCELADO

DE

MATERIAL

ELÉTRICO} i DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N'Q22/201S.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, Pessoá jilrfdica de Direito Público Interno, Cidade de

Nova Viçosa, no Estado da Bahia, na sede da Prefeitura MuHic^pal, ÁviíOceStiica, 2994,Bairro Abrolhos, Inscrita
no CNPJ/MF sol» o no 13.761.531/0001-49, neste atQ,.r6pr&enladai}elo Prefeito Municipal. MÂRVIO LAVOR

MENDES,brasi eiro, casado, conicrciante, atualmente exercendo o.-cáigo de Prefeito Municipal, portadordo CPF
n®. 115.480.706 - 10, Cédula de identidade n' ll.líf5.822^I.- SãP/BA, residente:e domiciliado na Rúa Pedíd
Carolino Costa, 1362, Centro, Dv-trito do Posto da M2taj,!n&'.cidade<de'Nova Viçosa, Estado da Bahia, doravante
denominado, siriplcsmente, CONTRATANTE, e a empr^ C. M. A. ELETRICOL COMÉRCIO DE

MATERIAL ELÉTRICO LTDa,- EPP, inscrita no CNPJ sob" Ni? 01.841.817/0001-55, Inscrição Estadual n"

046.806.538 - PI, com sede na A'enida Marechal Castelo Branco, 387, Centro, na cidade de Teixeira do Freitas-

Baliia, r^resenada pelo :Beu s6'!0 proprietário o Senhor Edemilson Gonçalves de Aguilar, brasileiro, maior,
^

vacMuvatw^ JUCUVA^

AA
vAA« «Saia aA A ^ A - Pa . - .
ee a
a a
^
•é
_
_
_ .. _
casado
,residente
e aomicíliftdo na flua
Itáli
a^ 470,
Bairro Bola
Vista,
Teixeira de Freitas — BA.,
portador da
Cédula

de Identidade u*

08.837.00872 - SSP/BA e CPF n" 881.186.907 — 25, neste ato denominada sinqiIesmBnte

CONTRATADA,flnnam o preserte contrato, na forma e condições que se seguem:
clausulaprUme;
^IRA-OBJETO

o presente Contraiito tem por objeto a Contratação de empresa do ramo para fornecimento parcelado de material
elétrico para atem liler a Secretaria Municipal de Obras e Viaçào deste município para o exercício de 2016,decorrente
do Edital do Preg vio Presencial N® 022/2015 e seus anexos.

CLÁUSULA SEi;< 3UNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Reghne de £]l<ecuçSo do presente Contrato é conforme Planilha Orçamentária de Preços apresentada pela
CONTRATADA,em obediência lo Edital do Pregão Presencial N° 022/2015 e seus Anexos, que a este integra,
independentemenite de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993,e slias alterações introduzidas pela Lei
Federal N» 8.883^'
'4.

CLÁUSULA TELCEERA- PRAÍOS

3.1-0 prazo do i òmecirnento ser; até 31/12/2016, de acordo com as solicitações da Contratante, a contar da data
de assinatura do iontrato, ai não se

computando os casos previstos no artigo 1.058 do Código Ovil Btasüeiro
podendo ser prorrògado nas condiçfjcs do Ait 57® da Lei Federal 8.666/93,por iguais períodos consecutivos em até

48 meses.

^

CLÃUSULA QU.IRTA-PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

4.1 O Preço Total do fomccimento.será de RS 346399,50(trezentos e quarenta e seis mil quinhentos e noventa

e nove reais e cin]
juciita ccnfavc-4 resultante das quantidades constantes da Planilha Orçamentária e da proposta
de Preços, objeto c o Edital do Pregão Presencial N®.022/2015 e da Ala de negociação feita pelo pregoeiro.

4.2 - O pagament J efctivár-se-á, i cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 08 (oito) dias úteis,
contados a partir d i rapedição da r.ota íiiscal c do recebimento das monadorias, de acordo com as especifícações;

litidos reajustes por concessão do Governo Federal. Para tanto o contratado deverá solicitar por

4.3 - Só Serão adn lii

escrito, apresentam liIo planilha de cálculo.

CLAUSULA QU:
n VTA - ORIGE.VI DOS RECURSOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As despesas decorj'i

da execvção do fornecimento contratados com base no Edital do Pregão Presencial n®.

à conta de «cursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o

022/2015 correrão
exercfcio coirente saben

11.00-Secretaria M unicipal de vjaçao. Obras e Serv. PúbUcos
20.45 - Conservaç Si10 e Manutenção do Sistema de Ruminação Pública
33.90.30 - Materi: I dc Consumo

CLÁUSULA SEXr."A - DIREITÍtS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATAN
6.1-DA CONTRA PADA;
6.1.1-A CONTRA* 'ADA deverá fcinecer o

Av. Oceânica,

objeto de acordo a necessidade da CONIRATj

n.2994 - Bairrc Abrolhos - CEP: 45920.000 - Tel: (73) 3?08.1124 - CNPJ:13.761.531/ 0001-49

PREFEUTUR A MUMBC6PAB. DE NOVA VBÇOSA
ESTADO DÂ BAMBA

• 6.1.2'. Â COiNTRA'
iTADA

será íegal e financeiramente respons&vel por todas as obrigaçSes e compromissos
I erceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, securítár• os, comerciais e ouU-os fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem
contraídos com

mesmo ao de so]|(idaríedade;
j 6.1.3 - A co:•NTIA'
lTADA assume inteira responsabilidade pelos-danos ou prqjuizos causados à CONTRATANTE
ou a terceiros, dI ícoirentes dc doiboü culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste
Contrato, diretorBieUte,
i
por seus piepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a

fiscalização ou aII iompanhamento fçito pela CONTRATANTE ou por seus propostos;

3NTRATADA asiumirá a responsabilidade total pela execução do fornecimento, objeto deste

6.1.4 - • À CO
Contrato.

6.1.5 - A cònt:
■lATADA obriga-se a manter estoques suficientes para.atender as necessidades de abastecimento
contido np EditalI, que é parte integrante deste Contrato,
6ÍI.6 ~Reconhe( cr os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93; • •

lTADA obrigsi-se a mwter, durante toda executo do contrato, em compatibilidade com as

6.1.7 - A.co:
>N1RA'

obrigaçães porei:is assumidas todas as condições de habilitação o qualificação exigida na Licitação.

w .

6.2 - DA CONTJTLATANTE;

6.2.1 - Pagar c4;nfi^e

Mtabeleuido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente
6.2.2 - A fiscal:
lizaçâo do fomcc.tmento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
Contrato,na infejsaudade dos seus termos;

designada.

6.2.3 - Poderá a

fiscalia^o ordenar a suspCTsão total ou parcial do fomecimcnto,caso não sejam atendidas, dentro

oito) horas, as teclamaçõcs que fizer, sem preju^ de outras sanções que possam se apUcar a

de 48 (quarenta e

CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉ::1MA-ISENÇ.\0 DE PENALIDADE

7.1 - Considerand o

que os pagamentos serôo efetuados após os fornecimentos, não havendo assim nenhum risco

futuro para o Mu^ucipio,
íi
contudo fica estipulado

multa de 30% (trinta por cento) incidindo sobre violação das

cláusulas deste Co^iktTQEo, inclusive no caso de vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA cmAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

ANTE poderá r^cihdir, unilateralmenie, este Contrato,independente de interpelaçãojudicial ou
,jre
que ocorrer por parte da CONTRATADA:
r r- j
8.1.1 -Onãocum.
ijoimento,ou cmrqrrimento irregular, de cláusulas contratuais, e^ecificaçôes ou prazos;
8.1.2 - A lentidão 00
] seu cumprimento,levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos
8.1-ACONTRAT,

extrajudicial,

produtos adquiiidcls, nos prazos e condições estipulados;

8.1.3 - O atraso inij rstificado no imcío da entrega;

• 8.1.4-Aparalisaçli10 da entrega dos produtos,sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTI^

ita^o total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrem,a

8.1.5-Asubcontnt
cessão ou transferi ::

Vr!«>lT&

escrito da CONTR V

®

®"So ou incorporação sem a prévia autorização por

linento pela C0!4TRATADA das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE

8.1.6 - O desaiend

bem como dos seu:
1! superiores;
'
8.1.7 - O comctimilOTto reiterado ôo faltas na execução do fornecimento, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Leiinúmero 8666/9:3 de 21/06/93;
vi/imicuu

8.1.8 - A decretaçã^1 dc felência, iniolvfinciá ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso
assumindo ou não

de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a C0NTRAT/U3A, ■
3 çontrole das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a

conclusão da entre^a dos produtos 'em prejuízo à Administração;
8.1.9-A dissolução da CONTRAT ADA; •

8.1.10 - A alteração

social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, qji^rejudique a

execução do contralio:
8.1.11 - Ocorrcndt a

rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA as

conscqQcncias conti das no anigo

ÍO da Lü N» 8666/93 de 21/06/93,sem prejuízo de outras s^çõfe ni4istas na

citada Lei.

8.2 - A rescisão)C0D latual poderá támbém ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinad! por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima

enu

8.1.1 a 8.1.10, oulOU tros contidos ra Lei N®. 8666/93 de 21/06/93;
Av. Oceânica, 1.2994- Bairro Abrolhos-CEP;45920-000-Tel:(73)3208-1124-CNPJ:13.761531/0001^9

PREFEÍTUR.& BSU^aCflPM. DE SSOVA VBÇOSA
ESTADO DA BAK&A

8.2.2 - Amigável, por acordo intre as partes CONTRATANTES, desde que hajá conveniência para a
CONTRATANIE;
i
j
8.2.2.1 - A ,resci!isão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
.autoridade comppjetentc dã CONTRATANTE;
8.2.2.2- Quando a
; lesciâo ocoiTR,sem culpa da CONTRATADA,será ressarcido a este os prejuizos regularmente
comprovados qu:
:houver sq&ido,tendo direito a:
a)Devolução da(garantia;

b)Pagamentos d;vidos pela execução do contrato até a data da rescísSo;

c)Pagamento do(custo de desmòbüizaçSo;
8.2.3 - Judicial, r(os termos da legifdaçSo em vigor.

CLÁUSULA N(>NA - CONDIÇÕES GERAIS

9.2 - Serão de ]>ropriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos estatísticos e
quaisquer outros locumentos elaborados pela CONTRATADA,referente ao objeto executado por ela;
9.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
y
-

>•

aSe^dos^àCCNSTADif
Preç^da

Administração, respeitados os limites legais e os direitos
transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta de

9.5-Nao Será pe nmtidos a CONTRATADA,Sub-cmpreitar de forma parcial ou,ainda,sub-iogar este Contrato;

9.6 Este contrai i é regido pela L« i n". 8.666/93,a fira de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
CLAUSULADipIMA-FORO

10.1 - As partes signatárias deste

.lontrato elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa, do Estado da Bahia, com

renúncia expressa- a qi^quer outo>. por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, «Rwnant o
presente Contrato

em 04(quatro) vjas de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
NovaViçt

iàjaneiro de 2016.

MARVIÔ LAVOR MENDES
PEFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

•ELETRICÜL COI^È'MÁ-RBRIAL ELETRICO LTDA -1
EPP
TADO
Testemunhas:

PauU

1.

Pr^U

ompras

2.

3356'

Dficiew»^

Av. Oceânica, Á2994- Bairro Abrolhos-CEP:45920-000-Tal:(73)3208-1124- CNPJ:Í3.761.531/0001-49

https://aapj.bb.com.br/aBpj/honKV2.bb?tolceDSessao=3d232222c43.

Daacodo Brasil

A33822tG56STTSS3012

22mmK MSHH

niaa

Transforânela sn(/« condas dlvorsas
I

DebUado
Nome

PREF MUh NOM UCOSA FPM

Conla corrofila

S4SM

S7S4.a

Cndilado
Mome

cmacMeletucm

>>4hKiâ

I28M

Coola eonenlt

6032-1

Vblor

1.636.04

DdU

NcUa Cata

Auiiuda por

JA$4«UI JORSE SAVEIRACUNItA

22103/2016 I7fi3;10

JA946K0 MANOEL COSTA Aa^EDA

22m/2016 17d4.'2l

T/anseç6a Helusc» com lueeood.
Tnnsacle detuMaeem noeuofsr 2A34SSN)IAA.MOEL COSTAM.Mao/L

dc!

22/09/^016 17:05

«.
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ESTADO DA BAHIA

PREI=EITURA MUNICIPAL DE NOVA
VIÇOSA

EXERCÍCIO: 2017

restòs_processo DE PAGAMENTO N° 78
DATA: 16/01/2017

RESTOS A PAGAR

Empenha: 000831/16
Dados Gorais:

Credor

635

. C.M^ELEtRICOL COMERCIO DE MATERIAL ELETRtCOLTDA

Endereço; RUAITALIA
C.Q.C.:
01-M1-ei7/0001.55

Cidade: TEIXEIRA DE FREnA8

UF:6A

Inscr-Est/ldenl-Prof.:

Recursos:

Conta

Banco

47756

5|tS9-3 BB-FPM

\^lor

15.454,60

ESTADO DA BAHIA

,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Nota de Restos si Pagar

16/01/2017

»v

Número P.R.P.:

C.N.PJ.: 13.761.531/0001-49

74/17

Pardal

Município: Nova ViçosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Empenho de Orisem: 0000631/16

Pagamentos antetiorss:
Valor desta nota :
V^IorAnuiado:
Total ( B ):
Sa)do(A-B):

Data: 31/12/2016

Ordem: 0000831/16

OespesaTotai(A):

Credor 635

35.919,60

0,00
15.454,60
0,00
16.454,60
20.465,1»

- C.Í/I.A ELEtIíICOI. COMERCIO DB MATERIAL ELETRICO LTOA

Endereço: RUAITALIA
C.G.C.;
01-841-817/QD01-SS

Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS
Inscr.EstTIderíLProf.:

Especificação:

UF:

BA

I

VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇAO DE EMPRESADO RAMO'PARAO FORNECihEhfTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA
ATENDER ASECRETARIA MUNIOP/U. DE OBRAS E VIAÇAo DESTE MUNICIPK3 PARA O EXERCÍCIO DE 201.6, DECORRENTE DO EDITAL 00 PREGAO
PRESENCIAL N''022/2015.

^

iSdo o pagamenlo de 15.454,60 (quinze mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta centavos)

Dcscorttos

Total de descontos:

1 Autorizo O pagamento deste processo.
Data: 16/01/2017

0,00

Uquido a pagar.

i O processo fd pago conforme autorização.'
Data: 16/01/2017

MANOEL

STAAÜMEID

PREFEnch-

NILO MARCOS BORGES NASCIMENTO
SECRETARIO DAFAZENDA

15.454,60

Página 1 de 1

Banco do Brasil

pmi

missão d6 comprovantes

CWXU9'

l$/01/201-r

-

UKCO

379403751

CO

snMZL

-

A33616tS4t73a78S020
16n)t/201715;4S:45

15:<3I53

I8B6OK0X VU

0002

COMPROVANTE OS TRAHSrER&VCtA

BC CSIZA COiÍrENTE P/ COtlTA CORRSNn
CCIEMTB: FRCF KW

tjOVA

AGENCIA: 3TS4-0

VIÇOSA rPM

CONTA:

lS/Dl/2017
SSl.389.000.006.032
15.454,60

BATA DA TSANSETRBICIA

KR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

•

5.459-3

|

|

TRAHSFERUd SARA:

CI.X13.-TE: C M A C M XI£T LIDA

AGENCIA: 1289-0
NR. DOCUMENTO

KR.AOTEKTICACAO

|
|

COHTAl
6.032-1
553.754.000.005.459
4.9<r.871.108.023.970

Transação sfaluads eom ^esso por: JBS01729 NILO NASCIMENTO.

https://aapj.bb.com.b:•/aapj/liomeV2.bb?tokenSessao=7cbl5a32020c9b7ab625ed914f... 16/01/2017

ÍReÍ"EITÜRA
municipal de nova viçosa
""li-ti •.
j
.. CNPjU3j7«i.S3l/0Ml-«9-CE?: .

?F<

•NOVA VIÇOSA-BA

KOTA DE LIQUIDAÇAO

PROCESSO ADM:

EMPENKO:'S31/2qiS' • I N*SUB-EUPÉNHOrT ^ i _palaãoSub^rnpcnhq:. 28/12/2016 TIPO DO EMPENHO:
«FORMEC60QR

Nome:

Enderote:
Bairro:

CNPJ:
Cor\(a:

Glob^

.

123-CJVIAELeTRICOL
123 - CJMA eLeTRICOL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
ELÉTRICO LTOA-EPP
LTOA •EPP

Tipo Pessoa: Jurídica

RUA ITALIA, Í70
VISTA

.

01.641.ei7/0(j01-5S Inee. Eetaduel:

Cidade: TEIXEIRA DSFRErrAS

Unidade:

RG;

Benco!

-ORÇAMENTÂRIOESUPLEMENTAB

» 2045.309

Emtads: BA

CPF:

A<;8nels:

/RcduiiOo;"'»

Camplemonie:

"

C

Ddte do Empenho:, 24/0^016

11.02. •UNIOAOEDEVIAÇAO.OBRASESERVIÇOSPl)aL!COS

Funtio:

iS-Urbanismo

|4S2-Seivlçoe Urtonos

Sub-Fun;So:
Programa:

131•Seiviçoa Púbios e hfra ostnitm

2.045- CoRseivaoão eManutenç3o do Sistema de Iluminação PCblica

A;5o:
EloRwnto:

3.3.90.3p.0Q-MATERIAL DE CONSUMO

1 o-recursosoroinArios

Fonte:

Sub-€Iemento:

3.3.90.3().93- MATERIAL DE CONSUMO•OUTROS

^

Medalidade: PregSo presencial 1

N»U«

PP0222015

Convênio;

CMtrale:

P9221\5

Patrlmfinlo; -

|

j

kEF.a DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,

Valor do Empenhe

Salde Antorlor

118,017.19

ATENDIMENTO A

Saldo Atual

68.726,19

49.231,03

.Mevimontacao Empenhe

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMiNISTRACAQ.INF: 1400B1

'
*

ft

r

<Sub>EmpeRho.

Ssidé Anterior

16.454,60

Dala do Empenhe:

13.454,60

0,00

{ Data do UquIdaçAo: 28/12/2018

28/1212016

>'' .v-TfíM.ENçeés

•{,

iCédlgm'-'V, 'i iVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'
•
í'"-','
_

iSaidoAttial _

*- 1' :

.

«j' ' ' • r

1 #F.Qulníô'iTÍil_o_quatróé8nloa;oélnliOon(áe quatròrèisesasseniBÕehisvos W j

u

«

•

'

0-'

Valor ReUdb:

. . Valor'-!

j

'', .;o,oo

,u

'16.454,CO

ValorUqvIdo

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:
l-NOTA FISCAL:".'--Data Emiseaò

Numero!

28/12/2316

Sub-SérW

Dela Validade

Valer RI

14036

Declare 9ie o» materiais leijnnfrecsbi/ies e/ou aervlçoi prestados ani

Declaro que

despesa relativa t
iUlSMlÊ. oaàaJlàa afel

mm

JW&SilLVEIRACUN
.,. HA

enno supra ealá liquidada em
O oaüM9en1o

TO R0MU/4J50 DA SILVA

Sectetírb(B]
F

-.'í:

15^54.60

i;02e.814.S5»3

CPF '

iliiiiileftofeewU-FitólSMeeM tCe*aeito.(Tl)aeSM10Q

TAMENTO CCNTABIL
: 993.895.035-72

PREÍ^EITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNW:l3.761.SJl/0001-49 - CB»:

-

-NOVA VIÇOSA-BA

NOTA^E EMPENHO
Da^ do Empenho;;

EMPENHO::831 /2016

24/OS>2016

TIPO DO EMPENHO: Olobah

_ FORNECEDOR .
Noma:

123- CM.A ElETFUCOL COMERCIO DE MATERIAL ELETRiCO LTDA -£PP

Endar«(e:

RUA(TAUA.47e

Ba^no:
CNPJ;

01.641.817100Dl-SS

BELA VISTA

Reduildo::

Insc. Eatadual:
AgEncU:

CPF:

R6:

Banes; -

_

204S,300j .. -ORÇAMeNtÁRIÓ È SUPLEMENTAR

Unidade;

11.02. - UNIDADE DE VIAÇAO,OBRAS E SERVIÇOS PÚBUCOS

Funçio:

15-Urear.lsnio

Sub-Func9o:

452-Serviços Urbanos

Programo;

|l31-Serviços PdbUes a Infra oelrulura

AçJo:

2ÍM5-CcrMervscaoeManulencSodoSlstemRdeni.dninetãaPúMca

Elemento:

Ponte;

Eatido: BA

Cidade: TEIX01W DE FROTAS

conta:

OOTAÇAO ORfAKEKTABJl

Tipo Paecoa; Jurídica

Complemente;

3J.S9.30.C0-MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elomsnto:

1 O-RECLEISOSORDíNARiOS

3.3.90.3Ò.99- MATERIAL DE CONSUMO.OUTROS

Modalidade: PrsgSe presencial

N*ÜCJ

PP0222015

ConvOnIo;
Pplrimãnlo:

Contrato:

PP22/1S

SeMoAnlcrlor
116.017,19

Valor do Empenho
E8.rzs,18

Saldo Atual
49291.00

IST6RIC0

vaLOR que se empenha ma CÓMTRATAÇAO de empresa DOBAMO'PARAOFORNECWENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARAAT6NDH1A

SÊCRETARIAMUNiaPAL DEOBÍWS EVIAÇAO1 DESTE
T
MUNICÍPIO PARAO EXERCÍCIO DE 201.6, DECORRENTí DO EDITAL 00PREQAO PRESENCIAL
ND22(2015.

N* Ordem

Especlf1eac3o I nem i'

I Unidade

QuenL

vaiorUnilárlo

ttd SessenlBsoUómll.e setecenVis ivirite e seisrealsedeiensva caniavca^W

Autoriza o empenhe da despbsa supra mencleneda om 24106/2016,

manoê3òòstaAlme
CPF

refeito/SK
050.967.745-20

Velor Total

«6.728,19

Declaro quea ImportSncla eupra foi deduzida do crédlle próprio em 24/06/2018

ERICK JONATHAN GAUMBERTIPATTUZZO

responsável pelo EMPENHO
CPF

MtM FMaCerUM•faleSUatnn* CmAirU-rni3asS49W

:117.772.867-27

AÊCCBEMOS

CMA CUMSXCK)M UATCIUAL

OATAD&tfCSDIMfiNTO

rtCIWCOtTOA OSrKOWm/SE&VICOS OOmTAKlISOA MHA nsou.OiQtCADOAOUiDO

NF-e

EwmAo:2a/i2Qti<I» ♦ PEST./MM.ifggEmmAMWnCIPM.DEWVAVIOOi» - VALOaTOTAljM
I iDDflinCACXO IASSUfAIUtA fiO ucuicxra

000014006

SÉRIE 003
iBSNínirxcAooo KuitiKTe

CMA COMERCIO DE MATl^RIAL ELETRICO

DANFE

LTDA

documento auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRAnICA

AV.MAI.CA$mÒ BRANCO,402.

"fUwXSX WILSONÒUIMAR/ ESSOARES-

0-entrada

vCmJtaíM CEP:4}987-<I00-TE^IRA DE FREITAS-

1-saída

Ba

N« 000014006

TEL:(7]D291-I940

auveoEACCSSO

m

,

29161301841S S70001S$ 5500 3000 0140061000140061

FL. 1 /I

Connilti dg «rtcntlcididof» portal

naturcza os opcracao

tnoTMouiaEAuixmzACJioDcuso

VENDA DE MERCADORIÀ ADO.OURE

mtOJCAO BTAOUM.

129160125687161 28/12/2016 I2:04!nq

nscMCMBriAiHMiDatuatr.Tiiia.

46806538

01.841.817/0001-55

DESnNATjUlU/RCMCTEHTE'

ÍomuM

NDtTt/IIAUOSOrUl

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

ca

ABROLHOS I
roxe/fAn

NOVA VIÇOSA

w

173)3298-1445

VAUmxiuou lO

0.00

0,00
OtSCDNTQ

0.00

OfmusDESP.Aixss.

VAiomoin

0.00

15.454.60

VAIOU TUTaL dosKlOPVrOiS

2.534.42

0.00

15.454.60
VAIOSTOTALOANOTA-

0,00

TRA*gPOftTAl>On/V0tWlE3TI>iWSTX)RTUDO3
ftASAOSOOAl

0,00

VALoa AnuM.i»s niBuioi

VAijoxooiCMStUBsr.

1.738.54

i.rvAUKiPiaaiwTo

15.454.60

CAunjLUBO IMPOSTO

9.658.60

liaUDAtAlBA

BA

14006

GAU DCCAUCLmouiCMS

IMTAtUOA/ENIItAOA

45921-000 28/12/2016
INSOUÇAOeSTADUAL

•- - VALMOaieiMAL

jAMENTOAVISTA

DATADACMItUO

13.761.531/0001.49 28/12/2016

OAiimi/osnuTO

AV.OCEANICA.2994

VAtMIMntTI>

^

www.nfb.6tttittb.£OV.bd'po«ia]
OUBO site da Sciiz Atitoritadoo

SÉRIE 003

,^.;^ÉllSj454i^-

0.00

rKerenniCO.VTA ^^^""TcoimcoanH"

1 ftACA DU VUOKa

9-SEM FRETE

tmucçti

MUtlORO

OUAHTKMIKf*

INXRI(AOI3TASnAL

NUMaiACAO

DADOS DO rRODUTOysSRVICOS

resoi/guoo"

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^
ifCtUlVtBIV.'

! ICMX!-

1MB

REATOR VAPOR SOOIO 2$0W

eSMIOOl

811

CABO COBRE WEX1BMM

74180001

80B

CABO COBRE aEX M.mM

74130001

5102 MT

BBUUENAL CANOPLA BOCA 15 IV GLOBO

309,00

2808

232

0.00

8S5.S0

«054011

5102 IM

19.00

.7^

030

75530

LUMIWAWIA PUBLICA ABERTA ft?7

04054011

5102 UN

SECURA TAUBATE CORDA PA

14ftOO

5007S9I!

5102 UN

300MM
IIM

BEIIOOC

5405 UN

moo

00.09

OJOO

7.03

030

9.796.00

030

755,09

3039

255.00

0.00

26530

030

ICM5 '.'irii.

0.00

030 1B.00 0.09

15534

030 10.00

135.00

939
0.00 1530 030

070.05

030 18.00 ttCO

47.70

0.00 10.09 030

O OsstIwMs'"/""'"'""
DADOS AMCtONAIS

IMroaMACOES amFUHEKTARBi

MOS: G0SC71C3E09ABSSBEEAOaF4M4£ I43C2 FGTO OSTOSITO BANCAIUO BAHCO DO BRASIL
1280-0 C/C: 6032rl CHA COIERCIO )B MATERIAL BLETRICO LTDA VR.AFROX.TRIBUTOS:
2.534,42

AG:

KSnVADOAOTBDO

aco

42B32

02/1242016

PenaldaCIdKlâo

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS REUTIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DIVIDAATIVA TKIBUrÁRIA DO MUNICiPIO
RAZÃO

SOCIAL;
CNPJ:

COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
01.841.817/0001-55

tatHNr",'' w"'"

lar.çanientos e cobrar quaisquer diWdas de

-O

Emitida em;02/fl2/2016 09:31:28
Válida até o dia:'02/03/2017

Código de controle da certIdSo: EF90197BE12E73B90661

A autenticidade Jesta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Teixeira de

Freitas

hlpA'l38.l2i.M.i

M.6a'potlalcJdadaoW75í53^ia)7223ri16(l2c85c4cBlb17S2fcct)0db1fi392284312b333l0fbi99efB050e9373e0O636Scbb7737i'a[te4ge5e2eS5714ft..

l/l

■ 02/12/2016

SEPAZ•SIGAT
•ÍS"<y

»ijoi

* GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

EmUsSo:02/12/201609:22

SECRETARIA DA PAZENDA

wN^TdVv-

Certidão ^Negativa de Débitos Tributários
(EmlUdaparaateMUdiesarU.Ilíí 1t4d.L«l }.9S6d« 11 de dezembro de1M1.CMIge
TrlbuUrlo do Esudo da Bahia)

I
Certidae rf: 20161SS2S68
RuAoeociAL I
CALA.CaMERdoOCAUTBIUALBl,eTIUroLTDA<EPP

3nn|u.

onCAICAOES

-'e'

«pj

MUHJdt

OIJ<U17/«IO!-»

Rce rmrtifcodo gu..do oo^wm Í!6 a pmaeAía dalA podtndaa de reapensabDdada da pessoa naica eu Mfdea acima
ifl^itiCáaa, reioDyaa» «os(rftutos «dniíristr«dos pv «tts Secrtlans.

E){« eertfdâo W^oba todos cs

estsb«MnentD« cmta à haxkl&nda de débikM

m to*rfir*, m nk.'^

Alívs. do compstMs da Pwipoyta C«l do Estado,reuaVado o fllrdio ds Ftten» PCMca do Estedoda B^q
tobfWflHfrsqwrddbllo» que vJe<w o ser apurados pootedoirnenla.

lorny Podaiia

Emílida em 02/12/201$. conU

910/99, sondo váHa por 60 das, contados o partir da data do sua
snüssflo.

COMAROVADAHAS «SmoWAS
FAZENOARIAS 01/ VIA IHTÊRNET. NO ENDEREÇO
hltpd/wVívr.eefM.ba.go*^
e» cMM MghUM t»c«>e•• cpp oura oov ee

fcsrBdüriiiiMji

hltpsy/sistemas^'az.ha.govÍT/s;stOTa^slBaiOefaiilt8spx7Aptíc«!acFSIGATiModulo-GERAL&Tela-Vtsijall2arRelBta1oaexFalButtoFfa»8e

1/2

(^12G0t6

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
F rocuradoria-Gorai da Fazenda Nacional

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

Nome: C.M.A. boMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP

CNPJ:01.841.S17/OOOI-55

^ssalvado o cÉreito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever <jualsquer dívidas de responsabilidade
SnrfK
Identificado que vierem a ser apuradas, é certifcado que não constam
pSeíl^
f
tributários administrados pela Secretaria da Receita

SeTJa NaciSal(S).'
'

^

^ Pitrcuradona^eral da

^ta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo oara

V

todos os orgâos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados Refere-se à situacío do

t

sue,!,, pass,vo np âmbito da RFB e da PGFN o abmng, Indusiva as brtn^Sç5ers«L-s pmS
nas alíneas a a d do paragrafo único do art. 11 da Lei nS 8.212, de 24 de julho de 1991.

,f certidão está condicionadaouà <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <hltpr//www.rece:la.fazer)da.gov.br>
Portaria Conjunta RFB/PGFN"n2 1 751 de 02/10/2014

Código de controle da certidão: F04D.7036.CDC9.0953
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

21/12«M6 "V»^'«>«»-a»9e.cLixagcvjT®np«saCrflCrtfFgeCFSftnprirnUP8pet.85p7V»RP«seeMatrlz=6167120S,VARPessoa=6167120&VARUf=BMVA..
rlfiVOLTAR^j

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado dc Regularidade do FGTS- CRF
•

Inscrjíção:

O1011817/OOOI.55

Razão Social: C M ACOMERaOOS material eletwco ltda

Nomá FantasiarELETRicoL
AV MAL CASTELO BRANCO 387/ CENTRO/ TEIXEIRA
Endereço:

DE FRETTAS /

BA/ 45995-000

liic

77, ^da|Leif 8.036,
p
no usodeda1990,
atribuição
queque,
lhe confere
o Art.a
deFederal,
11 de maio
certifica
nesta data
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo|de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
perante o
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisqder débitos referentes a contribuições e/ou encargos de^dos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldalle: 14/12/2016 a 12/01/2017

Certificação Número: 2015121404003794366737
Informação obtida em 21/12/2015, às 18:20:57.
I

^

Certificado para os fins previstos em Lei está

condiciohada a verificação de autenticidade no site da Caixa*
www.caixa.gov.br

httpsyw^irge.calxag(v.br«mp,esafCrrcrfFseCFSln,mmlrPape..aspmRP«s«Ma.riz=6167l2MVARP«s«.6167imVARUf=BA4VARl08
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABAI»HISTAS
Nome: C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 01.£41.817/0001-55

Certidão ri": 121239820/2016
Expediçâo:| 02/12/2016, ás 10:27:41
Validada: 30/05/2017 - 180 (cento e oitenta) diaa, contados da data

de sua expedição.

"*

Certlfica-Le que C.H.R. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP {MATRIZ

E FILIAIS)|, inscrito{a) no CNPJ sob o n® 01.841.817/0001-55, NÃO

CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão eiínitida 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 08

seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitaçâ.3

desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidibde 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 juridicas
inadimplentès 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 lou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução Ide acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou|Comissão de Conciliação Prévia.

Dúviítóo e sugsstScst cndtgtst.jus.br

PREFESTURj^ ESUKOCOPAI. DENOVÀ VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

-i'

1-

••

^/ço5>

mva W^2icc
N"PP22/1S

CONTJRATÕ .Í)E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

•'

FbRNECIMKJTO PARGELADO DE MATERIAL
ELÉTRICOi .'bECORRENTE DA LICITAÇÃO NA
MODALIDADEPREGÃO PRESENCTAL N'022/2015.

A PREFEmiIA. MUNICIPAL- DE NOVA VIÇOSA, pWsoa Jurídico de Direito Público Interno, Cidade de
Nova Viçosa, n)Estado da Bahia, na sede da Prefeitura Mihücipa]^ Av^'Oceânica, ^94,Bairro Abrolhos, inscrita

no CNPJ/MF s< b o no 13.761.531/0001-49, neste ato,-írípri^entada peta Prefeito Municipal. MÂRVIO LAVOR

MENDES,brasileiro, casado, coutcrciante, atualmente exercendo,o cargo de Prefeito Municipal, portador do CPF
n. 115.480.700 - 10, Cédula de Identidade a® 11.1^5.822^1' - SSP/SA, residente e domiciliado na Rua PedM

Carolino Costa, 1.362, Centro, Distrito de Posto da M^taírna cidadelide Nova Viçosa, Estado da Bahia, doravante
denominado, sibplMmente, CONTRATANTE, e a empresa C. M. A. ELETRICOL COMÉRCIO DE
MATERIAL ElETRICO LTDa - EPP, inscrita no CNPJ sob N.® 01.841.817/0001-55, biscrição Estadual n"
046.806.538 - PP. com sede na A* enida Marechal Castelo Branco, 387, Centro, na cidade de Teixeira de Freitas-

Bahia, representada pelo seu s6''io proprietário o Senhor Edemilson Gonçalves de Aguilar, brasileiro, maior,

casado,residenld e domicüiado na Rua Itália,470,Bairro Bela Vista, Teixeira do Freitas-BA.,portador da Cédula

■ SSP/BA e CPF n® 881.186.907 - 25, neste ato denominada simplesmente-

CONTRATADA,firmam o prcsecte contrato, na forma e condições que se seguem:

CLÁUSULA PlJlMEIRA - OBJETO
O presente Contmto tem por objcw a Contratação de empresa do ramo para fornecimento parcelado de material

elcmcm pata atender a Secretaria Municipal de Obras e Viaçâo deste município para o exercicio de 2016,decorrente
do Edital do PregÈo Presencial N® 022/2015 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA -REGIME DE EXECUÇÃO

presente. Contrato é conforme Planilha Orçamentária de Preços apresentada pela

CONTRATADA,Icm obcdi6ncia no Edital do Pregão Presencial N® 022/2015.e seus Anexos, que a este integra

mdependcntemenrie de transcrição, e à Lei Federal N® 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lcí

Federal N® 8.883/94.

.

CLAUSULATERi
.CEIRA-PRAiOS
3.1-0 prazo do imecimento sei-1 até 31/12/2016, de acordo com as solicitações'da Contratante, a contar da data
de assinatura do jntoto, aí não -ia computando os casos previstos no artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro
podendo ser proirc g o nas condí^iôcs do Art 57® da Lei Federal 8.666/93, por iguais períodos consecutivos em até
48 meses.

f
~
CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO
E REAJUSTAMENTO
4.1 O Preço Totd do fomccimento.seiá
de RS 346.599,50
(trezentos e quarenta
o seis mil quinhentos e noventa
e uove reais e.clnq ucnta c^tavo;), resultante das quantidades constantes da Planilha Orçamentária e da proposta

de Pre^s.objeto d<, Hial do Prejiâo Presencial W 022/2015 e da Ata de negociação feita pelo pregoeiro.
4.2 - O Daeamenfrt efetivar-se-á, i cada quantidade soUdteda e entregue, no prazo de até 08 (oito) dias úteis,

4.2 - O pagamento
contados a partir da ^pedição da r.ota fiscal e.do recebimento das mercadorias,de acordo com as especificações-

4.3 - Só Serão adm

tidos reajustes por concessão do Governo Federal. Para tanto o contratado deverá solicitar por

escrito, aprescntandii planilha dc cálculo.

CLÁUSULA QUIP TA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas dccor
itTínl
ites
022/2015 correião
exercício corrente a

da exec-.-^So do fornecimento contratados com base no Edital do Pregão Presencial n®.

wnta de k cursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o

11.00-Secretaria Municipal de 'lação,Obras e Scrv. Públicos

20.45-Conscrvaçãi e ManutcnçSo do Sistema de Dumlnação PúbUca
33.90.30 -'Material ae Consumo

CLÁUSULA SEXTÁ - DIREITOS E OBRICAÇÔESDAS PARTES CONTRATANTE
6.1-DA CONTRATADA;

6.1.l- A CONTRATADA deverá ic-inecer o obj'eto de acordo a necessidade da CONTRATi

Av.Oceânica, n.:!994-Balrrc Abrolhos-CEP:45920-000-Tel:(73)3208-1124-CNPJ;13.761531/0001-49

\

MUNSC5PAL OE &30VA ViÇOSÃ
mW PREFEBTUFftESTADO
DÃ eiÃÍSSA
I

6.1.2 - A CONTRATADA será Jegal e fínanceíraiueute responsável por todas as obrigaçSes e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdencíários,

fiscais, securitáKos, comerciais e ouu^s fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de scQidarledade;

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo' ou culpa, negligência, impcrícia ou imprudência, na execução do objeto deste

Contrato, diretaincntc, por seus piepostos c/ou empregados, imo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;

6.1.4 - - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do fomeciracnlo, objeto deste
Contrato.
|

6.1.5 - A CONÍRATADA obriga- se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de abastechnKito
contido no Editall, que é parte integrante deste Contrato.
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei

8.666/93;

|

6.1.7 — A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por eles assumidas fodf4 as condições de habilitação e quaÚfic^o exigida na Licitação.

6.2- DA CONtÍuTANTE:

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus lermos;

6.2.2 - A fiscalização do fornecimento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.

6.2.3•Poderá a ítscalização ordcD.ir a suspensão total ou parcial do foraeeimenlo, caso não sejam atendidas, dentro

de 48 (quarenta q oito) horas, as luclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aoltcar a
CONTRATADA.!

CLÁUSULA SÉTIMA-ISENÇÃO DE PENALIDADE

7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os foraecimentos, não havendo assim nenltum risco

futuro paro o Município, coiitudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento) incidindo sobre violação das

cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade constatada.

CLÁUSULA OItIaVA - DA INEXECUÇÂO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRA

ANTE poderá r?scindir, unilaleralmente, este Contrato,independente de interpelação judicial oo

extrajudicial, semjpre que ocorrer por parte da CONTRATADA*
8.1.1
. .- - D não cumi
—jitintcnto,ou cu.i.'.primento irregular, de cláusulas contratuais,especificações ou prazos;

8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento,levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos
produtos adquirido^, nos prazos e condições estipulados;

8.1.3 - O atraso iiypstificado no imoio da entrega;

8.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos,sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

8.1.5 • A subcontrqtação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA coní outrem,a

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a previa autorização por

escrito da CONTRATANTE;
^
8.1.6 •O desatendimento pela COIiTRATADA das determinações regulares da Píscalizaçâo da CONTRATANTE,
bem como dos seusjsuperiores;

8.1.7 - O cometimeijto reiterado de faltas na execução do fornecimento, anotadas na forma do parágrafo primeiro

do artigo 67 da Lei húmero 8666/Í-3 de 21/06/93;

8.1.8 - A decretaçãq dc falSncia, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
;•
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA, i-

assumindo ou nSo d controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo,juízo, de forma a permitir a

conclusão da entrega dos produtos iem prejuízo à Administração;

8.1.9 - A dissolução ba CONTRA? ADA;

8.1.10 - A alteração,social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
execução do contrato;

ejudique a

8.1.11 - OcoiTendo|a rescisão uos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a .
cotracqücncias contidas no artigo 'tO da Lei N'8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras
cilada Lei.

I

8.2 - A rescisão contratual poderá lãmbétn ocorrer das seguintes formas:

A, as
Vistas na

j

8.2.1 - Determinada por ato unilareral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima cni

8.1.1 a 8.1.10, ou outfos contidos ra Lei N°. 866'6/93 de 21/06/93;

Av. Oceânica, n!2994- Bairro Abrolhos-CEP:45920*000 -Tel;(73)3208-1124- CNPJ:13.76Í.531/ 0001-49
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as panes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a
•

CONTRATANTE;

8.2.2.1 - A rescisão amigável ou edminístrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade compictento da CONTRATANTEi

8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrei,sem culpa da CONTRATADA,será ressarcido a este os prejuízos regularmente
comprovados qufe houver sofrido, lendo direito a:
a)Devolução da garantia;

b)Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c)Pagamento do custo de desmobilização;

8.2.3 - Judiciai, njos termos da legú.lação em vigor.

CLÁUSULA NCfNA - CONDIÇÕES GERAIS

9.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos estatísticos e
quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA,referente ao objeto executado por ela;
9.3 - A CONTRATAhTO reserva -se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando

ass^e^urados^à CON^^

fomccimento ou da Administração, respeitados oa limites legais c os direitos

9.4 - Jntegratn o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta do
Preços da CONTRATADA;

9.5-Não Será pcpiitidos a CONTRATADA,Sub-empreilar de foimapareial ou, ainda,sub-rogar este Contrato'
9.6-Este contrato é regido pelaLi in°. 8.666/93, a fim de dirimir alguma ddvida em casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO

lO.l - M partes sípatàrias deste .lontrato elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa, do Estado da Bahia, cora
renuncia expressa a qualquer outr.i, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o

presente Contrato,

04 (quatro)"ias dc igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Nov^çOsã^A,Oô^Jaoeiro de 2016.
MARVIO LAVOR MEPfDES

PEFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

•

ELETRICQL COWJÔE MÁTE^LAL ELÉTRICO LTDA- EPP
nítõ^tado

Testemunhas:
emprps
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇO
Estado da Bahia
\hKi-

Processo de Pagamento N®3010
Data: 27/12/2016

Empenho N®: 83115
■ .-Credor: H

\

,123f C.MA ÊLÉTRICOLJCÕMERCÍÒDE iyiATERIÃL ÉLET.RICÒ LTDA -EPP
-

Velor Bruto R$:

14.960,20

Valor Relido R$:

0,00
14.960,20

Potaçáo Ofcamentéria

Reduzido:

204^300.

UnItíádo:_
AçSo:

11.oÍ -ÜNIDADÉ OEVIAÇAÒ,OBRAS ESERVIÇOS PCBUCOS.
2.04á - Conseivaçâo e Manulençâõ do Sistema de Ihimlnação PiibBca

Elemento:

3.3.90.30.00.MATÈRIAtDECONSUMO t.''

Fonte:,

O-R|CURSÒS ORDINÁRIOS. .

N<.Cenla , Oeacr[;S»Centa
S4S9A

N* AgSnela

aa.FPM

3754^

SUIU

Bsnco

>n

.1

001 - Banco doBrasit SA

>7CUOlUAU a Cavutoti ■(71)USMtm

N" Doe.

Vator

60321

14.960;1C

iiiHia

PREí^EITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNU; I3.^61-531/0DQI>4S•CfP: . - - NOVA VIÇOSA•BA
PROCESSO ADM:

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO;;831';2016' .

" •

N* SUB-EUPENHO; S

TIPO DO EMPENHO: Globaí

Dáta;Ltqu]dá;ao: 09/12/2016
Data
Sub-Ernpenhó;;09/12/2CH6i
DáU Enipãnho;; 24/06/2016|zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pagamento;.^/1^gi6

— FORHCceoon _

123.C.IAAE|£THICOLCOV,ERCIODEMA7ÊRIALELeTRlCOLTDA-EPP
RDAITAUA, ^70

Nome:

En4ero;o:

BEU VISTA ,
01.841.8t7/00()t-6S

Bairro:
CNPJ:

RoOuzJdó;

Cidade: TBXÊIRA DE FREITAS
CPF:

Insc. Eatadual:

Conta;

TlpoPabaos: Jurlfllea
Complemento:

Agincla:

Banco: -

...

2445JOO

. .

. '

1 15« Urbanismo

Fun;3o:
Sub-FvnfSo;
Programa:

4S2- Seiv'?3e Uibartoa

|l31-Servl^sPltbljo9 s Infra ealnilurs

zbdS- Consarva;4Q • ManulanfSodo Sistsma de llumina;4e Púbica

Aglo;
Elamento:

3.3.99.Í».00-MATER1A1. DE CONSUMO

0-RECURSOS ordinários

Fante:
Sub^lemenlo:

33.90 JÒ.98- MATERIAL OE CONSUMO - OUTROS

Uotialldada: Pragio presencial 1
~ tnio:
1

.nSnlo; -

N*Ue.:
Contraio:

|

PPÚ22201B
PP22/15

Saldó Anúrier. . Valor de' Pagamento
118.017.18

REFERENTE A DESPESAS COM ÍqUISICAO DS MATERIAL ELETRICO. EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFN* 13349.

Data de Empenhe; 24/06/2016
u •*

\

Saldo Aniailor

| DatadaUquJdagSo: 09/12/2016
I

Sub.Empanl>d

^i^Ira cunha

14.960,20

1SA54,80

MJEO,ZO

RÒSlENE das NÊ^S ALVES

C CHEFES DEPARTAMENTO FINANCEIRO

1/ CPF ' : 02S3143S5Í3

BB-FPU

Saldo Aluát

0 processe foi paa cJifr^p a aulortza(le. Em,37/12/2016

SÍecralá)lo(a)
1

i

Velor Bnjtó

tnstnla raala e vinte t»njLtix), p^nlante deata neta. Em, 27/12/2019

^

49291,00

Pata de Pagatnente: 27/12/2016

Paga.ee ao favonicida o vaJoMlâllS 1436028 (Quaterao mSonovecentea a

baierltlo Canta

.

MóvImstitágAs^pohho

Quatorze mil9 nev«cenlas •létssnls rssissvlntacmtãvos M

Ij

SaldeAtua]..

68.726,19

30.414,80

'^r>lB

BA

11.02. • UNIDADE OE V4AÇA0, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

t/nldada:

/'

EaUdo:

RC:

CPF

: 979-586-265-20

IIDEÍmFICAÇAO báncAhiâ
'fPÁgineli
US44

Vfllef

Binco

CC1 • Bam do Bod 8A

RECIBO

U.9(iC,K

SM21

. ...

•.

Recebemos da{o) PREFEITURAMUli CIPAL DE NOVA VIÇOSA 9 ImportOnda suprs d» RS 14.960,20 (Quatorze ma e ncvecenlos e aeissKa reais e vlnle ceMsvss),
conforme sspeciSea$So eensUnte ne: Ia ordem depspamonb, pele qual damos letal quilaçSo.

SWn FArCwlabl-Pau snrvatl CoraAoU. (n)SeJS4IM

^^9tns

5^0do Brasil

https;//aapJ.bb.com.br/ãapj/hoineV2.bb7tokenSessao°^0ee8480bb4S..

A33627ieiee606420t0
27/t2/20ie 19:29:33

Swmo.

Tranaforéncla entr^ contas diversas
Dibitado

I

Neme

PREF MUN NO\ftVIÇOSA FPM

Agência

37U«
64^9-3

Conta coirenlo
Creditado
Nsrne

cmacmeletwda

Agincia

12^

Conia corrente

60^2-1

Wor

14. 60,20

Data

Nsitsdsta

Assinada por

JA946660 MANOEL COSTAALMEIOA

JA9486ei JORGE SILVEIRA CUNHA

27/120016 16:22-47
27/12/2016 16:28:33

Transação efetuada com áieasso.

Ttansaçâo efetuada com süeasso por. JA946661 JORGE SILVEIRA CUNHA.

Ide]

27/12/2016 18:26

\>1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ: ^3,7Sl.Ut/a001*49-CEP: . - - NCVA VIÇOSA - GA

NOTÁ DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 631/2016

PROCESSO ADM:

DalA do Sub-Emponho:

N*SUB-EMPENHO:!S

09/12/2016 TIPO DO EMPENHO:

Glõbsl

—fORNECEDOn

123.CJ.f.AELETreC01.COMÊRCIODBMATEfilALB.ETRICOLTDA.ÊPP
RUAITAL1A,470

Hsm*:

Êndaraçe:
Bairro:

BQAVISTA

CNPJ:

01.S41.ei7/tl0l)1-C5

TlpePaftea; Jurlifles
Cempkmcnte;

CIdada: TEIXEIRADEFREITAS

lnse.E<taduaI:

CPF:

Agência;

Conto:

Esudo; BA

RG;

Banco; -

I-.BOTASAOORÇAMEHTAíHA_-|

. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- ORÇAMEHT^O E SUPLEMENTAR
1Í02. - UNIDADE DE VIAÇAO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBUCOS

Reduzido:
Uftidada:
FunçSo;

,

Sub-Punçêo:

15-U:tamsmo

, 131-Sarviço»Ptb3osolr.rra oslnAvira

AçSb:

ti.MS-ConcervaíêseManutonçêedoSiilamadsluininafia PGbEea

Elemonte:

3.3^Í30.CID> MATERIAL DE CX3NSUM0

Ponta;

i

Sub-Elemortloí

O-RECURSOS ORDINÁRIOS

33.60.Í0.99-MATER1ALOE CONSUf/O-OLTTROS

Modalldado: PregSopresa.TClal

Convênio:

N*LI&:

,

•

Conirato:

PP022201S

Valor do Empenhe

Saldo Ahtarlor

PP22/1B

'

vbRICO

^

24/OS/2016

I 4S2-SorVl(osU«anot

Programa:

PatrlmOiilo:

Datado Empenho;

118/117.19

66.726,19

43291,00

1

-RENTE A DESPESAS COM AOUISICAO Dg MATERIAL ELETRJCO, EM ATENDIMgHTO A

Movimentaçío Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE Administração, conforme nfnm3S46.

i

Balde Ãntêrlér'

.Sub-Emponho

30.414,60

Data do Empenlao:

Saldo Atúal

24/06/201^

14.960,20

Saldo Atual

16.454,60

PatadeUquldêçae: 09/12/2016
RETENÇÕES

Codigo

Valer

Valor Retido

fíOualoiiefruI o novecentos o sessenta reais evliiio centavos S#

NOTA FISCAL

Otii CmlaBlâ

Nâmira

Valer Uquide

14^60^

D¥tl VftlVlAdB

Cari2/2316

Oocíart qud ot rTut«rl4is lyrdjn r«çôb(áo* Wou •ervkw pr«staâoa çm

Decraro quo a déspota relativa a not^ empenho lupra esti Kquitfadaotn
09/12/20Í6. podentfb «f^sf o Maemenlo.

GE SILVEIRA CVNHA

3pcreUiia(a)

: 026.614.565^

MAIRANtT»VfpRTO
ífrPÍRTO R0MUAU2O
ROMUAmO DASILVA
da:
CHEFE DEWRTAMENTO CONTÁBIL
CPP

Mim raivcmioi. r iKr aauaiM a connfMa • 01} assaaMB

: 993,895.035-72

l* _

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ:l3.76l,53V0001-<9.CSP; .. -NCVAWCOSA•BA
NOTAPP EMPENHO

I EMPENHO;,83172016

f

Data do Empènho;'

— FORNECCBOB -

TlpoPstioa: Jurídica
Bairro;
CNPJ:

BELA VISTA

Compleiiionto:

01.841.317A)C0

Conia;

-5S

CWada: TEIXEJRADEFREfrAS

Insc. Eiladtral:

Estado; BA

CPF:

Agínela;

— OOTAçAp ORÇAPrtOTAfUA
Raduzjdo:

Unidad»;
Funclo:

Sub-Fun$Ao:
Programa:

aO<5.3M. I -ORÇAMEHTÃwOESÜPLEMEHTAIt
11.021 - LINIDtóEDE VIAÇAO.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOs"
j9-Uf&âAis/no
4^-SqMços Uita/tos
•Sf.Mçoi PúbBo» « Wía •i(n«urft

Afia;
Elomante:
Ponta;

Sub-EIamenIo;

I o-RECURSOS ORDINÁRIOS

_3-3.S3.30.W-MATER1ALD5CONSUMO.OUTROS

Modalídada; Fresio pfosondal
CenvSnló;
Palrirnlitla;

n""Tl1mrn

N* Ordem

N*Ue.:
PP0222015
Contrato: PPZ2/1S

■

Saldo Afttarlor

I

Valor,do Emponho

118.01T.19

6S.T26.19

Saldo Atual'

49J9Í.OO

í.gapóclfleaçáódlámi
Unidado

.QuanL

Valor UnIUrio

Valorlolat.

« ^isanlá•o:io rr.J a aâiscêntoso vliilaa a seis roals o deíoncva ccniaws iw; '

Autorizo o empenho da des^ko.a aupra m.neJonid:

em 24/06/2016.

66.726,19

Dedatü qu,A Jmpottântl.aupro Wdadudd.doertdíto prOprto
om 24/06/2016

CPP |í050.B87.T45-20

ERICK JONATHAN GAtJMDERTI PATTUZ20
responsAvb.pelo empenho
CPF

;117,77Z867.27

zyxwvutsrqpon

tetWM

Otisiasaae

■ IDENiyjTAÇAOPOÚtrrCNTCizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,'CMA tOMEHCIO DE material ELE! RICO

, .

'

•

I

DANFE

LTDA

DOCUMENTO AU.\IUAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

AV.MALCASra,OraANC0.402

'í&íSiríKSS ^'Í^ONCUIMARAES SOARES-

O - ENTRADA
1
I-.SAÍDA
'
N" 000013846 FL. I /!

I fetrnctfi
Mocnua bx
(7J)«SMÍ« TEL;(7.-1)?29|.|W0

' uC/wlacM CEP-JJÇSÍ-OÍO-TEIXBIRA DE FROTAS-

ÇHAVruEACCSSO

2916 1201 Mil 17000155 JSOO 3000 0|}g46IO<lDi.'tM60

SÉRIE 003

"IcaTÚxÜA P£On-KACAO

^

•j VENDA DE MERCADORIA IaDQ. OU RE

COiuuOa de auleiiticMade no pomt nxbnnl At NFh:
tnvw.nre.CiiciiATeov.br/^ital

OU RO silo da ScHu Auioruadon
PROTOCOLÜ M; AUTOÃllCACAooê USÓ

129I60M835I253 09/12/2016 17:16:19

[NSCHIcl oESrÁOlIALDOSIÁST. TaSI.

_46804S38

CN>J

01,841.817/0001-55

OCSTiKATÃRin / IIEMETCXTC
NOtuç/lUZiUlsOCUl

CKPi/crr

MUNICIPAL Òe NOVA VIÇOSA

I CMlStECO

iJAiSRO/OiSTimb "

AV.OCEANICA. 2994

wiiocíno

,

—.

CÃLCUU) no iMrosTO

I BASEDSCAlCWODOICM*

i

11.772,40

{"vAUMDOFItETE
Trii I

..

ounusocv.AOSF.

OOCCMTÕ'

0,00

09/12/2016

mcmadasaIm

0,00

valor 00 m

" "

14.960,20

3.024,11 üuamtotãlõakota'

0,00

rwfi lOa CONTA

;

0.00

VAlXH ATtOX OOS IRIDl/TOS ' VALMltirALOOSPROOUTOS

VAUMDorcMSscnr

2.119,03

'CFADOIt / VOLli.Mt:S IIUNSPOIHADOS

vÃtgaMscWTO"

14.960,20

nAá~cÁLr. icms suut

vAboüposeeCid

0.00

N

45921-000

PÓCmrtOESTÁOUAL

vttOTWrçDj^ ~

13846

VAlOROOlClB

'^oãtavooa/ekírÃda

BA

I^ERO

t PAGAMENTO À VISTA

'ttP "

.cr*

(73)3298-1445

Fatura

LíAOÁMojro

13.761.531/0.001-49 ^ 09^12/2016

'

ABROLHOS J

FONi/rX.x

^ NOVA VIÇOSA

DATADACjkiissto

14.960
20
'
* ""

0,00

cOpico'a.vtt

14.960,20

'placa DOVfíCVM) ~uf

Txpucpr

9-SEM FRETE

susensm'

WCNICITO

'TWAVTIBAOt

UF

ícCmTracAo

laitCA

i ntouim

INSCRtCAb ESTADUAL

*IC3aU0UID0''

DAD0.5 00 PRODUTO / SERVIÇOS
CÓDIGO Oõ

PRÓ^^SERV.-í

DESCRJCAOOOPhOOüTI

iíi

CASO COBRE FLEX IGMLI

BID

CABO COBRE FIE* 10MM

/SERVIÇO

|607

I CABO COBRE FLEX OJ.SMM

1

LAMPV SOWOOTOWT
escada extensível oe ns IA 4.20 X
7.20MI3EM1)

jtOlS

1 RCMin CST

mx'

uKiD

74130000 WO

SÍ02 MT

74130000 OCO

.74130000. 009

lesspooo, 060
7Õ193900' 000

OUANT

'

VAUM

1

UNITÁRIO

600.00

7.93

5102 MF

020.1»

5.10

5102 MT

500.00.

UM

130,00

23.10

5102, UN

1.(»

1.573.00

1.25.

tlOO
0.DO

D,«7

6392.40
4.IB2.C0

625.00^

0.001 3.ie7.80j
0,00

1.$734101

5i392.40
4JB2.00

625.00

070,63
762.76.

112,50

J®.Wt .9.00

1.S73,0Õ

2B3,I4

0.00'IBÓQ O.M
OBO 18.00 OjCO

0.00 18.00 0.00

aoo. 0,00 ow^

0.00 16.00 O.OOÍl

Al ESTO f/ OS DEVIDOS Fllfe QUE:
Eí O maleríal foi entregue
^
foram prestados
/I OMa foi nvoi-i ilsr

Atimiripai {iflÃdiiiInisliacâo

DADOS AOICIONAIS
I

1 INFORMAÇÕES CKWflCMühTASES

* M9&: eOeC716BE09A9é!aeeM)Are( 346343C2 PGTO DEPOSITO DAIICARID GARCG lO BRA51L
I AG: 1269-0 C/C; 6iJ.rl CMA CÍ KSflCtO OE- HATERIAL ELETRICU LTCA
APROX.TRIBUTOS:

KiSccvAOOAOnjco

I 3.024,11

U.'f

, ^ <^12/2015 ^Ups7ANww.sifge.ca|xagov.Df/Empre»a^Cff/Cfl/rgeCFSImprimirPflpel.dsp7VARPcssoaMalrí2*61B7120A>ARPessoa56167120&WRUN6A&VA.
ísnsssis.VOLTARA

CAIX|ECONÔMICA rEGERAL
Ccrtillcfido de Rcgiilaridndc do FGTS - CRF
Inscrição:

Oi8ni8i7/cooi-55

Razão Social: c M a coMERao de material elbtrico lida
Nomb Fantasla:ELETRiC0L

Endbreço:

av mal castelo branco 387 / centro / teixeira oê FRerrAS /
BA/45995-000

A Cajxa Econômica Federai, 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
Fundò de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O ^esente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisiquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos

decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade; 25/11/2016 a 21/12/2016
Cert ficação Números 2016112504102458553435

Infor|Tiação obtida em 02/12/2016, às 10:25:23.

A ijJíízação deste Certificado para os fins previstos em Lei está

condicionada á verificação de autenticidade no site da Caixawwvjr.caixa.gov.br
r'

V

Mipsy/Www.sif9e.caix3.53v.or/EiJipfesa(Ci1fCrlfFgeCF5lmpHiniíPape(Jsp7ViARPe55oaM8lriz=6167120&VARPessoB»6167120&VARU^aA&VARIrBcr»...
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: C.M.A.

COMERCIO DE MATERIAL ELSTRICO LTDA - EPP {MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 01.841.817/0001-55

Certidão k": 121239820/2016
Expedição; 02/12/2016, às 10:27:41

Validade: 30/05/2017 - lao (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que C.M.A. comercio db material eletrico ltda - bpp (matriz

E PiLiAiSj), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.841.817/0001-55, NÃO

CONSTA dcj 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 Resolúção 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,
anterior 23
No caso d

a todos c s
A

aceita

autentic
Internet

à data da sua expedição.

e pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
seus estabelecimentos, agências ou filiais.

?ão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
idade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
(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
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabeledidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhirrjentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execu(j:ão de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

••x ^
02/.12/2016

Porisl do Ciilaclão

Q

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
OEO

AAZÂO

BIT05 RELATIVOS AOS TRIBUTOS AUJNICIPAIS E A DfVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
CMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

SOCt/U.:
CNPJ:

01.B41.817/0001-55

Ressalvado o <

ireito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dividas de
do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão dá
dao, de mi^o especial aqueles decorrentes de uUlma ação nos termos da Lei Complementar 123

responsabitida de
presente cerli
de 11-12-2006
Contribuinte

(Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta dau, pendências em nome do

icima identillcado. relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público

Municipal.
Esta certidão

efere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos

tributários referentes ã .^aienda Pública Municipal.
arAntA« &

Oí.Uí<«a

s

Emitida em: 0 2/12/2016 09:31:28
Válida até o da; 02/03/2017

Código de controle da certidSo: EF901970E12E73B9D661

A autenticidade desia certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Mmicipal de Teixeira de Freitas

hnpy/138,121.36.6a/porlalctdadaoíWa539Klb7223rn602C85o4ce1b1752rccb0a01fa9Z284312I)33310fbl99eie050e9373e0r36365ctb773730eí9e582e657146.., 1/1
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UÜVEItNÜI) JESTAOÜOABAIIU

SEFA2-SIGAT

EmiiNdar 02/12/201609:22

SECUCTAUIAnAfAZENDA

Certidão tVcgativa de Débitos Tributários
(EmiUilj para n «loliGt des Mt.113•

e« Ul J.9SS a* 11 d* MtfmBcs d» 1B«|.CMIoo

Tiibuli/io do EtUdo ea SaMa)
CenidioN^ ZB1B1ES26<0
wtooocw

f.lLV COlIP.KC lOOE.lUTKKI.U.EtKTRJCOI.Tn.V.EPf

iiecRidAoisTwJiMv.
ti.sti.uvieiii.tf

Fico eertinc«doqu»ii8oeo|mOT.8ièapreíonledaui.pend4nclBadan»p«ijaíiW»díOapMi9afisfeaou)ut»caotirn9
«domdtcade.

aos tdOutM adrrJri4ti'90oi par hIQ Sccreiana,

EjIo cei^aoen^lu todo» o» »o ii aalBitelecímsido» queria ó InsaialMcio a«d46iioi. inctusi.o oi Inscnio» n« Divioa

Alwd, de compdfnciada Piociã&doiiaCifDI do Estada, msatvaoo o «rdle da Fotonda PaiSea de Estsoodo DMa
cob» «udis^jercWUio» (pie vieram a twtpurodoi po»i«iennonle.
Emiilda cm Q2/12^016. cotxioi me Penaria A" 918/99. lenOo váldaporGO^i». coni^oa a p*V da daía de luc
emitsao.

AAyTENDCIWOe okSTE eOCWENTO POOe ser comprovada nas INSPETOft/AS
FAÍCncARIAS ou via INTERNET. NO ENDEREÇO hUp:/eVww.Sfíaa.ba.goy.bf
•

i^yntã 4a M<Uo e^«l d» rticr<io r^o CPP ou « CNP/d*
âê Amm» Pvdtiai i9
ria

htlps//sislemas5efaE.,ba90v.bf/!'StefnasftÍ9aüDelaiiLaspx7>»(illcacao=SIGAT4M«íJ<»=GERALST8l8-VisüaJl2afRe(ataÍ{«&pofl0uB«íi=Hse

112

02^âj016

írtlNISTÉRIO DA FAZENDA
secretaria da Receita Federal do Brasil

'rocuradoria<Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO

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

Nome: C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRlCO LTDA • EPP
CNPJ: 01.841.817/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quasquer dividas de responsabilidade
do su;eito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências ern seu norne, relativas a créditos tribulános administrados pela Secretaria da Receita

™

i""'° = Pi^curadoria-GeS dã

O estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os ôrgaob e fundos públicos
da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo^ no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei a.212, de 24 de julho de 1991-.
A aceitaçao desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <http://www.fecefta.fazenda.gov.bt> ou <http://www.pgfn.ia2erKla.g0v.br>.
Ia gratuitamenlo com base na Portada Conjunta RFB/PGFN n^ 1.751, de 02/10/2014

Certidão emitid

Emitida âs 14:C6:59 do dia 31/10/2016 <hora e data de 8rasília>
Válida até 29/0-1.
1/2017.

Código de cont ole da certidão: F04D.7036.CDC9.0959
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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l'REFEITÜR/4 EãUe^BCBPAL DE NOVÃ VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

g*5jíí í

-

■

N^ppia/is

CONTRATO .DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

.FORNECIMENTO _ PARCELADO DE MATERIAL

El^pUCOj .DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 022/2015.

À PREFEITURA
Nova Viçosa, no

Púbüco Interno, Cidade de

• o DO 13.761 MI/ODoííO n^^

no CNPJ/MF sob

MENDES, brasU< •Ire
J

eacnrtn'

•

2994. Baüro Abrolhos,inscrita

®to,':repi^eátada pelo Prefeito Mtmicmal. MÁRVIO LAVOR

''ií:Sa'rsrdern7^

n'; 115.480.706 -

CaroUno Costa, 1,362, Centro. DL-trito d^PoL H,S:^
® domiciliado na Rüa Pedfó
denominado, simolesmcnte. CONTRATANTE e A cjwÜjI. p'
doravante
iSlATERlAE EL:
.ÍTRICO LTDr * EPPf
TOP •m^cntâ. hd CNPJ sob>14^ 01 ^ í?i7/Artoi
EI/ETRICOL
COMÉRCIO
DE
c< t • »
046.806.538-PP,
,com sede na A* enida Marechal Castelo Hranm ^â-r
Ii«cnç3o Estadual n"
Bahia, represenL
itída pelo seu só-rio piDorietário o Senhor^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Teixeira de Freitas-

domiciliado na Rua Itália 470 Bairro Bela
08.837.00872
- Sa . âíTs^MSfiofe
CONTRATADA,

de Aguilar, brasileiro, maior,

easadd,residente e
de Identidade n"

«Momiiud. timpl«„»te

CLÁUSULA PRlj^l:iRA-OBJETO

O presente Contra o

aSeciBtariaMimicipaIde'^iL''e
Presencial
N» 022/2015 e seus anexos.

fornecimento
ado dedecorrente
material
""»owfo'0 para
o exercícioparcel
de 2016.

KÍGI.ME DE EXECUÇÃO

Pd.

elétrico para atendera

do Edital do Piegâe

roUHÍATADA. t

CLÁUSULA TERCEIRA - PRA ZOS
de assinatura do cLato, aí não « computandíl
3,1 - o prazo do fomecimento ser* até 31/io/9nix

j

oro^^ soIicitaçÔK da Cbntíatante. a contar da data

r

e nove reais e ctoqLta centevo:^, residtííe dwS
®
e r^. objeto do^ital do Pregão Presencial N". 022/2015 e da deu

®

Quinhentos a noventa
Orçamentária e da proposta

4.2 . 0 pagamento ífetivar-se-á, i cada quantidade S fn! ^
P®'" P«8<»fo>contados
a partir da {xpcdição
da r.ota
e do reeeJri^^!^
entregue, nodeprazo
até as08especificaçSes(oito) dias úteis,
4.3
- Só Serão,admit
idos reajustes
porfiscal
concessão
rfn r^v ^^nrereadonas,
acordodecom
escrito, apresentando planilha de cijlculo,
Federal. Para tanto o convatado deverá solicitar por
CLÁUSULA qüin::A - ORIGE.VI DOS RECURSOS

As despesas decorreu'
022/2015 coirerão á
exercício corrente a si ,beK
i

conta de n ainos ronstoi^°dte

11.00-Secretaria M unkipal de

^

Presencial n®.

consignadas no Orçamento Municipal para o

"iação, Obras e Serv. Públicos

20.45 — Conservação e Manutenção do Sistema dc DuminaçSo Pública

33.9030 — Material

c c
'*

Consumo

CLÁUSULA SEXTil ^direitos E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANl

6.1-DACONTRAT/.
6.1.1-A CONTRATA D.

A devera '««leoer o objeto de acordo a necessidade da CONTRAT/

Av. Oceânica, n.I
49

<
—

«

RREFEíTUPIft aíUNiCaPAE. DE ?jOVÂ VIÇOSA
I
estado DA BãKíã

fmLiét
fiscais, securilários, comerciais c outros fins a aI »
mesmo ao dcsoli^dT

'

ou a icrcciroJ^^^i

-'

r '°''"

« »mpromfe,os

como. pelos encargos trabalhistas, previdenciários,

^ CONTRATANTE a qualquer titulo, nem

ou

^ CONTRATANTE

Contrato, diretamente, por seus pieoostos e/ou pmnr^^^'

ou imprudência, na execução do objeto deste

fiscalização
ou acLpanhamento feito pela CONTIUTANTÉ
TurS
"duziado essa responsabilidade, a
6.1.4 — A CONTRATana ,,,• • '^^^"^Icouporscusprepostos;

Contrato.

assumua a responsabilidade total pela execução do fornecimento, objeto deste

conddo no

suficientes para atender as necessidades de abastecimento

8.666/93

administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei

6.2.DA CONTrAtaNTE:

Contrato. nfintcgiiZiedÍMtnem^^^

desigri^dí

Q^^rta, as obrigações financeiras decorrentes do presente

W-imento serã por técnicos da COm^TANTE ou por equipe especiaiizada.

de 48 (quarenta e oito) horas. as"S:]amS^Jue^

"ão sejam atendidas, dentro

CONTRATADA, j

outras sanções que possam se aplicar a

SÉTIMA-isenção DE PENALIDADE

fijturo para o Município, coliS

cláusulas deste Con|rato. inclusive qo caso de vicio rquattde «dT'
U
^tmjugcid,
sempre que oSiií-porp^í

®

interpelação judicial ou

RESCISÃO

8:I.2:A
produtos adqutndos nos prazos e condições estipulado^
8. .3 - O atraso in^Aificado no ímcio da entrega;

especificações ou prazos;
comprovar a impossibilidade da entrega dos "

8.1.5 - A subcon^tapão loIafoullfcSdròSÍ^
cessão ou transferénlk total ouS beícomoT^fiS"'"

comunicação à CONTRATANTE*
^CONIRATAD^ outrem a

escnto da CONTRATANTE;

'

8.1.6-Odesatendim!enlopelaCO'-rrRATAnA
bem como dos seus «bperiores;

'"«"PoraçSo sem a prévia autorização lAr

j^.erminações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ

-'o p^^^rafo pd^.»

assumindo ou não o controle das atividades que iulií^l^t^

execução do cSaror^"^ ^

° contrato, com a CONTRATADA •

finalidade ou da estrutura da CONTRATADA. ^êXjudique a '

conseqüênci
as contidasI íiTISgo"!^ daTeTN^^^sSpI1 ^6/93'^°'
citada Lei.
8 2 ; ^- Determinada
s.2.1
SSÍ 'Tf
jjor ato uniiarcral e escrito da CONTRAtantc
«S"i°tcs formas;

8.1.1 U.UO,o»oote™,ido,,.,UiN-,8666/Md.2^J^r^

Pr<8ul2o de outras síiçaésn^^^
•

'"°"

I

Av.Oc.â„lca,nr984-6aldC,ai.p,-otPMWMOfl-Tel:|73|3208.i124-Cw7:ã7Íl/OOI11.49-

as

» '\

íá^si PKEFEBTURãESTADO
MUNflCBPAL
OE NOVA VSCOSA
DA BANSA

TONtÍJSotI'

fu«riLferÕpÍ,:t

"°"'° """"

Nâifo.

ComwTAN-res, desde q„e h.ja conveeiíneia ps™ a

"=

'-ri" = fi.-=k.n.-"da d.

a)DevoluçSo da garantia;

b)Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisSo-

cj Pagamento do cdsto de desmobilização;

8.2.3 - Judicia], ao^ termos da legúilaçâo em vigor.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÒES GERAIS
vlénos. p,anos es^usticos e

9.3 - A CONTRATANTE reserJaT^dS,;.

necessério por conveniência do fom«íí?„ío o^da^^d •

assegurados à COl^RATADA;

®

deste Contrato, quando

dministraçao, respeitados os limites legais e os direitos

Pregos da CONTiÍÍt!Í)A;'^°""^''°^ ^dependeiitemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta de

s-d-E.» oopMp1'°S'p™ E
clausula décima-foro
]0.1 - As parles sig
renúncia expressa a

presente Contrato, eln'04(qoa^õ)
vj^de
g^
j>«tas e contratadas
w
.as oe iguai
teor e unico efeito, na^
presença das testemunhas
abaixo.
Janeiro de 201â.

MARVIÓ LAVOR MENDES
PEFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

M/A.ELETRIC

O

-TAT^^^

ELÉTRICO LTDA.Tüpp

Testemunhas: /, I

Paulo LU

Oecic"'

AV.oceânica, n.^994-Bairro Áhroltios-CEP;45920-000-Tel;(73}320B.1124-CNPJ:13.761.531/0001.49"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Estado da Bahia

2016

Processo de Pagamento N® 1897
Data: 08/09/2016

Empenho N®: 831 /
Credor:

123

^Ç.M;AELCTRfCO|.COMERCIO DE MAtERIÁLELETKIColTDA-EPP

:

. . I',

Valor Bruto RS:

23.320,50

Valor Relido R$:

0.00

Valor Líquido RS:

23.320,50

DolagSo Ofyamontárta

7^

Reduzido: . 2Õ45.300.

Unidadó:
t:

'

11i02: - UNÍDApPPE,VlAÇAÒrOBRAS E SERVIÇOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'

—

• _ Ação:Elerriènto:
*

'. 'Fonte: ^

'

,

<â

*

2.04S - Consèfva^9,è'Mahüteriçâo do Sistóma de iluminação Púwiçai
n

*

3.3.90.30.00 - MATERÍAL DH CONSUMO
*

^

»

i. '*

. ORECURSOS ORDINÂRÍOS,

•- fiii

* <

..

e

M
M

: N' Conta

Descrição Conta

H'Agência

Banco

54594

QB-FPM

375«

001 - Banco do BrasJI SA

tOlama FlCnCMlbl

.WDoe.

ConudcrI, nDlOSMiM

6032

Váléf
23.320,50

PREFEITURA MUNIOPAL DE NOVA VIÇOSA
13.761^1/3001-49-CEP:

- WVA VIÇOSA• BA

'N'SUB-EMPENHO: 2

EMPENHO! 831/2016

Data Empenho:'2^06/2016-

. ,c°ueJli...u..

'Data Sut>-Empe'nlio: 23/08^016

23/06/2016

TIPO DO EMPENHO: Global

Data Uquidagío: 23/08/2016

Oata Pagamento; 08/09/2016

_FORNECEDOR

123- C.MA ELETAICOL COMERCIO OE MA3ERIAL ELÉTRICO L70A•EPP
ROArrALlA,470

Nome;

End«rftÇ9;
Sairre;

BELAVISTA

CNPJ:

01.841.81710001-^5 ituc. Esladuel:

CenlB;

Agôncis:

Tlps PssiM: Jurídica
Complaniento;

Cidade: TEKBRAOEFREfTAS

CPF:

E«lado: BA

RG:

Banca: -

— DOTAÇAp ORÇAMO^TARIA-^
^
Reduilde: .
2045J00. . ORgAMENTAmO ESUFLEMEmAR.
Unidade;
FunçSe:

11X12. - UMIDADE DE VIAÇAO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
lã-LManlamo

Sub.Fun33o:
Programa;

AfOe;

4S2-Serviços UrtiBiios
131- Serviços Púbüos o InlraosOvlura

2.04b- CdiisorvaçSo o Mamitençâddo Sistema do Uimlnaçao Pditica

Elemento:

3.3.90.30.cb- I4ATER1AL DE CONSUMO

Fonto:
Sub-ElemoMo:

{I- RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9030.»- MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Martalidade: PregSd presencial
>nIo:

N* Ue_-

PP0222016

Centrato:

PP22/1S

Valor do Pagarrienio

Salds Anterior
118-017.18

idnto:

68.726,19

Saldo Atual
49391,00

— HISTOhico

Movlmaniaçió Empenho

REF.FORNEdMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A 8ECRETA«iA

MUNICIPAL OE OBRAS E VIAÇAO DESTE MUNICPIO.

Sub-Empenhe

Saldo Anterior-

52.320.69

Data de Empenho:

24/06/2016

DatadeUquIdaçie: SOrtia/ZOIS

Saldó Atual

23.320.50

29.600.19

Datado Pagamonle: Oa/09/2010

VInlc e Irès m.1 e Imicntos e viQÍ'reais e cliiqOentá cantavoá dF

VálorRetlde

0,00

23620,80

ValerUquIdo-

Declaro que a detpeaa relativa a nola d» empenhe supra e<l8 liquidada,
13m2p^e.

podendo e^uaro pagan)y)lii„EflL2"08/ZÚ18

ROb^ILVEIRA CUNHA
SocrctârioCa)
3F

MAIRA NEUZA POpWROMjjALDO DA SILVA
CHEFE DWWRTAMCNTO CONTÁBIL

CPf

:028.8K.S55-M

;^.M5.095-T2

Paga-se ao favorecido o valor dá'á$ 23.320,50 (Vlnlo o frès mtl e treíente» e

vinte reidi e cinqüenta eenlnos), pro/Jilanle dsata nota.Em,08109/2016

O procDSio foi pago/:

y

ESILVEUTAC

SeeretOilole)

rosíÊne das neves alves

tSHEFE 01 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

;026.614.555-53

:976.586355-20

IDENTIFICAÇÃO BANCARIA
VCenta

Oeterlçaé CmU

ulorteaçSo. Em,08/09/2016

N'Asineli
37944

Binee

PROCESSO DE PAGAMENTO;
/PDec.

"Vítor

001 -OencoOoBrsaeSA

StM Fitt/CeaoU-íabrSMmaecmuMi-piliaiUKa

IMNO

PREF :iTURA MUNICIPAL DE NOVA
CNP}: 13.7< 1.531/0001-49 - CEP: . -

VIÇOSA

- NOVA VKOSA - BA

NOTAn EEMPENHO

Data do Erripanho:

EMPENHO: 831/2016

24/06/2016

TIPO DO EMPENHO: Globál

^FORNECEDOR .

123-O.MA ELETOICOL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA- EPP

Momo:

Tipo Pessoa: JurUica

RUAITALIA,47*)

Endorgço:

Complementa;

Bairro:

BELA VISTA

CNPJ:
Conta:

01.841,817/000 -55

Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS

Inac. Eataduat;
Agência:

CPF:

EsUdo; BA

RG:

Banco; -

^ddtaçAq orçamentaria-^—
Reduzido;

2G4S.300;

Unidade:

11.02

PunçBo:

.•orçamentAríq e suplementar

- WJIDADE DEVIAÇÂO,OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-üftanlsmo

Sub-FunçSo:
ProBrama;
Afio:

52-Setvi;as Utbanos
1 31-Soivi;os

Públios sinira estnitura

2X1 45- Conservaflo o

Manulençlo do Slslema de lluminafle Púbilea

3.3.90.30 00- MATERIAL DE CONSUMO

Elemento:
Ponta:

O- RECURSOS ORDINÁRIOS

SuO-Elemento:

3.3.90.30. 93- MATERIAL DE CONSUMO-OUTROS

Mcdalldade: Pregão presencial

N»LIc,:

PP022201S

Convênio;

Contrato:

PP22/15

Saldo Anterior239.291,00

Patrimônio:

Votordo Empenho
68.726,19

Salde Atiul'

230J64,81

ORica

;V tiíJR QUE SE EMPENHA NA CC NTRATAÇAoDE EMPRESADORAMOTJARAOFOFWEaMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDBl A
SECRETARIA MUNICIPAL OE OBF AS E VIAÇAO DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 201.6,DECORRENTE DO EDÍTAL DOPRESAO PRESENCIAL
N«fl22/2015.

N'Ordem

lEspecllTcafão (liam

Unidade

QuanL

Valor UnUárto

MSossentaé oiü» mlleséiecéntos 9 vinie e sda real» e dezenove centavos ##

Autorbo o empenho da de»|'e»8 supra mencionada cm 24/06/2016.

A ALMEIDA

Preie.lola)

ValorTatal

68.726,19

Declaro qua a ImpoiUnela supra foi dediulda do crédllo prOprIo rnn 24/08/2018

MAIRA NEUZA PORTA ROMl4i:tLOO DA SILVA

CHEFE DEPART/UlENTO CONTABL

:050.967.74S-20

CPF

Silemi FaioiConUM -niarsaunu 4 cmuicra -(n)SUMI»

: 993.895.095-72

MoaotóSM oiA aeeeooDBMOTHAi axmo>uaA(isMaDUTai>samoQSoaiSM]«n$iMwn%rBtMLBiDKViDOMLABO

«

• aossAftawatiIt - I>EST./MMtiWgBH«AMUWaKAl.t>EWOVAVieOS* - VALOItTOTAt.-lttMJia5a

MTAraiiefXsiMEiniii

iDtNiilieWtokASSiUlUtAOOUtisaiax

0012939

lOomncACAO DOEHmNre

DÁNFE

CMA COMERCIO DE MATERIALELETRICO

DOCUMENTO AUXIUAR DA

LTDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA ["71

BRANCO.402-

arÃEflFS AV
MAL.CASTH.3
WILSON OUIMAR^
OUIMARÀI SOARES

iBHUrítír

TIIXEntA DEFREtTAS-

ouvinsMiso

29160S018418 17000ISSSS0030000129391000129394

1-SAlDA

LiJ

PT 000012939

FL. 1/I

TEL:(73)3291-11940

Consultt de cniea]icidid« DO pciul naciosi]4&NF-e
mwjife.&zesda.(DvAi^oital
ounoriiediSciteAineiiadan

SÉRIE 003

HAIUHUM» OnOAÇAO

tsaiaoOLOStAVIOABACAOÕÊÜ»

VENDA DE MERCADORIA ADA,OURE

roCHIOtoOTADUAL

12916007813968723/080016 17:S7!lS
|CWJ

MiailCAOISTADUAtDOOVBOr.TlinL

46808938

OI.84I.8I7A100I-SS

DDTDIATARlO/REMErEKIt
^0H(>tAXA0a)l3AL

ornar

reBrarnjRA municipal defíova viçosa
CMStAZOO

BAIUSfDBIUID

AV.OCEANICA.2994

(73)3298.1443

BAsa «ICansSVBSL

1J68.90

0.00

VALO»00ICKSSUBSI.

VAUtt Am».OOf TUDUrOS

0.00
OUIBASOiSr.AOSSi

0.00

DATASAIDAliiaMlM

4S921-000
I OüiCIIICAO ESTADUAL

23/D8/2016

uâstADASAUÃ'

BA

0.00
M900NJO

I Q7

ABROLHOS!
I vt

taxtTAX

NOVA VIÇOSA

7.603.no

DATADAfUBMCI

13.761J31/000I.49

2.<SS1.S£
VAiotootn

o.ao

vALOAmAteocf«ooi.nos

23 320.30
VALOATOTALOAMtrA

0.00

o.no

■ ""f '

'. 73 370 3(1

HTADOS
RA£A0S9CU1d

lEXmnuiaNirA

1 COmSOAHTT

1 9.SFMFRHTE

1

1 rLACADOVUOJLO

vr

VT

l~™

MARCA

MMZXAÇAO

PaCtlCAOESTAPUAL

nsoüQuiDO

DADgS DO rRODUTO/SDIVICOS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DeKNCAOM TWDun/IÉEVitO
VAiei
I NW/Ih I wjcwj ÜnbÍ' I QUWT.
VALOX
.SASB' )
.VAU»- KüvKíIlEI
DEicemo'.

CdDtOODO

tiguiDO'

REATOR VAPOR SOPlO 150

CtlCtOB'

tW.:"

í^wprm

0.00 I OjOO

REATOR VAWa

AflA

0.00

RELEPOTOELCrB

gAPO COBRE FLEXOraMM

2.WO.OO

y^uoooo

2S9m

IA PUBLICA ABERTA
ITECLA

2^

I536S0M

LAMPV.SQPlOOTflWT

sm209

LAMPV.SOPIOMOWT

LAMPV. WCTAUCO<QQWtlrtf T

QQtISCrOR PEHnmACAO IttMt I.S«10MM
FITA BOUNTC ALTA RI5AÒ ICTlÕNfr

ftOO I 0.00

1529222

2.7M.00

I2222S2&

HeIIÍeI

4a2jo

30WOOO

mpd

FITA ISOLANTEIMPERIAL

W

UVCMX90MT

eOCALLOUCAEUOI4a^

KlfiSfM

MA

4im

9M

IIM

RBCg C!3 REI E*

BRACOaAL25MM»5M1fctr >

ATESTO P/OS DEVIDOS FINS QUÊ

rr o material foi entregue
O OB serviços foram prestados

Secretaria de 01

Servidor / Cadastro n"

DADOS ADiaONAlS

LVOEMAtOBCOKrtSuetrAIIES

HDS) E08C716BEÜ»AB$5BEBM>eF4cb 4694302

O A obra f(}i executada

VR.APROX.TRIBaTOsl 2.651,56

UStkVADOAOFeCD

oi»ev2ois

fJUNlSTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ■ EPP

CNPJ:01.841.él7/OOI)1-55

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

pêndulas em seu nome, relativas a créditos tnbutários administrados pela Secretaria da Receita

Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União Junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Naclohal(PGFN).

Esta certidão d válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãok e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

si^eito passivo'no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a'd' do parágrafo único òo art. 11 da Lei 00 8.212, de 24 da Julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <htlp://www.receita.fazenda.gov.bf> ou <http://vmw.pgfn.fa2enda.g0v.br>.

I

I

Certidão emitidá gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nS 1.751, de 02/10/2014
Emitida às 10:03:24 do dia 25/OS/201S <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2016.

Código de controle da certidão: 139C.157S.AD2C.7915
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: C.M.A.

COMERCIO DE MATERIAL BLETRICO LTDA - EPP (MATRIZ E

FILIAIS)
CNPJ; 01.Qi1.817/0001-55

: 25848234/2016

Certidão n

Expedição: 15/03/2016, às 09:28:04

10/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Validade:

de sua explídição.
w

e que c.m.a. comercio de material kletrico ltda - epp (matriz

Certifica-

inscrito(a) no CNPJ sob o n" 01.841.817/0001-55, NÃO

E FILIAIS)
CONSTA

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

do

:initida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Certidão e

;icrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e

Trabalho,

na Resoluç ão

de 24 de agosto de 2011.

Trabalho,
Os

dados

Administrativa n" 1470/2011 do Tribunal Superior do

constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

anteriore;

do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
à data da sua expedição.
i

No caso de

pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os

seus estabelecimentos, agências ou filiais,

Tribunais

o desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticiclade no portal do Tribunal Superior do, Trabalho na

A aceitaçi
Internet

(http://www.tst.jus.br).

Certidão eimitida

gratuitamente.

^
'

INFORMAÇÃO

IMPORTANTE

Do

íacional de Devedores Trabalhistas constam'os dados

Banco

necessário

j

s à identificação das pessoas naturai'a| e jurídicas

inadimplen :es

perante a Justiça do Trabalho quanto| às lObrigações

"ias em sentença condenatoria transitada erá jjulgado ou em

estabelecid
acordos jiidiciais
recolhirae

trabalhistas, inclusive no concernente

ou a recolhimentos determinados em lei; io'u decorrentes
execuçã 3 de acordos firmados perante o Ministério Público do

emolumento

de

aos

h tos previdenciários, a honorários, ^ á custas, a

Trabalho o 1

Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e GugeBtães: cndtStBt.jiis.br

'

Emissão:01/07/2016 09:59

governo DD ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emiticta para os afoitos dos arts. 113 a 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 «Código
Tributário do Estado da Bobla)

Certidão N':20160844593

RAZÃO SOCtAl.
CM.A.COMERao DE MATERÍAL ELETRICO LTDA -EPP
IKSCRiÇAO ESTAOUAL

CNPJ

04&8Í}SJ38

0I.84I.817/OOOI-5S

Fica certificado que t\ão constam, alé a presente data, pendônciss de responsabilidade da pessoa flsica ou jurWlca acima
Identificada, refâtivas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engtolla todos cs seus estabeledmenlos quanto á Inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competéiwfa da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
I

c^rar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida om 01/07/2016, conformo Portaria n* 918/99, sendo válida por 60 dias, conlados a partir da data de sua
emissão.

A Al

TENTICIDADE DESTE DOCUMEKTO PODE SER COMPRCV^UÍA NAS INSPETORIAS j
FAZENDARIAS ou via INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaiJba.gov.br |

ãllde com a spresenlaçáo conjunta do cartáo original do Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

i

'!
j
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RelCertídsoNegatívejpt

Porlal ds Cidadão

09^2016

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE i^rros REunvos aos triblitos municipais e a dívida ativa tributaria do município
RAZAO
SOCIAL:
CNPJ:

CMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
01.S41.B17/0001-5S

Ressalvado o ^ireito de a Fazenda PúMica Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dividas de

responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente a data de emissão da

presente certWão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123
de 14-12-2O06 (Simples Nacional), CERTJFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do

Contribuinte aama Identificado, relativas a débitos de competência e adminbtrados pelo Poder Público
Municipal.

EsU certidão l-efere-so exclusivamente ã situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos
tributários referentes à Fazenda PCibllca Municipal.
Emitida em:09/08/2016 17:53:05
VâKda até o c Ia: 07/11/2016

Cddiso de controle da certidão: 69BD333137C5355A5251

A autentiddaie desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

i

>

• AeOW®®

httpy/13a.121.3e.6a/pCflaIcl(IadaalW075J539f0b7223f116da:áSo4ce1b1752íccb0db1ia922&t312b3331O)b199elBt60eS3r3e0l3S365cli)r737»e49e5a2e65714a.. 1/1

1008/2018 httpsyMwwíl%e.eálx8.gcivJ*/Empresa'CrtCrtfgeCFS!mprlmifPapel.asp7VARPe5soaMalris=6167120&VARPessoa=6167120&VARU

» IMPRIMIR |j.yOLtAR

CAIJTA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certifícado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:

oi84iei7/OOOl-5S
c M A comeroo de material eletrico ltda

Nome FantaslaiELETRlcoL

Endereço:

av mal castelo branco 3B7 / centro /Teixeira de freitas/ ba
/ 45995-000

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 Serviço • FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
Validade: 03/08/2016 a 01/09/2016
Certificação Número: 2016080303491227952154

Informação obtida em 10/08/2016, às 10:59:30.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hllpK//yww.8l^xaixa.80v,!*/EmDresaCrW:ríiFgeCFSImprimlfPapel.EBp7VARPessoaMatrÍ2=616712CaVARP<SBca=6167120SVARU^BA4VARIn8cr=... W

Estado da Bahia

|

■}

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ; 13.761.531/0001-49

Autorização para compra
Eu, JoSo Pedro Ribeiro do Nascimento, Chefe de Departamento de Licitações, Contratos e Compras de Nova

VIçosa-BA, nomeado pelo DECRETO no 037-NA/2016 AUTORIZO sob minha inteira responsabilidade o (a) Sr.

(a) Flobert Ferreira Rlho decretol73A NA/16, a efetuar compra e retirar, em nome da Prefeitura Municipai
de Nova VIçosa-BA, junto a C.M.A ELETRICOL COMERCIO DE MATERIAL ELETRlCO LTDA -EPP -

Pregão Presencial 022/2015, pessoa jurídica de direito privado Inscrita noj CNPJ sob o n»
01.841.817/0001-55, Pregão Presencial n® PP22/15. A validade da autorização é por prazo indeterminado,
fico responsável por cancelar por esCTito a presente autorlzaç5o.

Nova Viçosa-BA, 22 de agosto de 2016.

João Pedro Ri

Io Nasdmento

\

'i - .

.{

PR£FE{TUB?M raUíâSCIPAL S£ Í^OVA VBÇOSÂ
SSTADO DA BAÍ1Í9A

1
ov> —» —

i

"'ijlíq'-"-'"

N-PPll/lS

CONTRATO .DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO

PARCELADO

DE

MATERIAL

ELÉTRICOj ..DECORIUSNTE DA LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N* 022/2015.

A PREFEITURA

MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, Pessoá Jurídica de Direito Público Interno, Cidade de-

Nova Viçosa, no Estado da Bahia, na sede da Prefeitura Municipal, Av. Oceânica, 2994, Bairro Abrolhos, inscrita

no CNPJ/MF sot> o no 13,761.53.1/0001-49, neste ato, rep^entadá pelo Prefeito Mumcipal.,MÁRVIO LAVOR

MENDES,brasi leirO, casado, coiuerciante, atualmente exercendo o cargo de Prefeito Municipal, portador do CPF

■ 10, Cédula de 'dentldade n* 11.1^5.822-41 - SSP/BA, residente e domiciliado na Rúa Pedto

n';-n 5.480.706

Carolino Costa,. .362, Centro, Di trito de Posto da Mataj'°nà cidade'de Nova Viçosa, Estado da Bahia, doravante

denominado, sitjxplesmente, CONTRATANTE, e. a
MATERIAL Etí
.ETRICO LTD/-, - EPP, inscrita no

empresa C. M. A. ELETRICOL COM3ÊRCIO DE
CNPJ sob N? 01.841.817/0001-55. Inscrição Estadual n"

', com sede na A'çnída Mwchal Castelo Branco, 387, Centro, na cidade de Teixeira de Freitaspelo seu s6.''j0 proprietário o Senhor Edemilson Gonçalves de Aguilar, brasileiro, maior,

046.806.538 - PI

Baliia, represen tada

casado,residente c domiciliado na Rua Itália,470,Bairro Bela Vista,Teixeira de Freitas — BA., portador da Cédula
de Identidade ii'

08.837.00872 - SSP/BA e CPF n" 881.186.907 — 25, neste ato denominada simplesmente,

contratadí.firmam o prescfte contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEI
!IRA-OBJETO
O presente Contiaiito tem por objero a Contratação

de empresa do ramo para fomecimenlo parcelado de matería!

elétrico para aten ler a Secretaria Municipal de Obras e Viaçâo deste município para o exercício de 2016, decorrente
do Edital do Prei!g&o Presencial N® 022/2015 e seus anexos.

CLÁUSULA SE GUNDA -REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime de eIci.ecução do presente Contrato é conforme Planilha Orçamentária de Preços apresentada pela

CONTRATADA, em

obediência uo Edital do Pregão Presencial N® 022/2015 e seus Anexos, que a este integra,

mdependeniemen{t(te^de transcrição, c á Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993,e suas alterações introduzidas pela Lei

Federai N® 8.883,

CLÁUSULA TERCEIRA - PRA SOS

3.1 - O prazo do
de assinatura do

fornecimento ser: até 31/12/2016, de acordo com as solicitações da Contratante, a contar da data
contrato, aí não ta computando os casos previstos no artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro

prendo ser pronbgado nas condiives do Art. 57® da Lei Federai 8.666/93,por iguais períodos consecutivos em até

4o meses.

CLÁUSULA QU/VRTA-PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EREAJUSTAMENTO
4.1 O Preço Tot^ do fomecimento.será de RS 346.599,50 (trezentos e quarenta c seis mil quinhentos e.novcnta
íde Pre^s, objeto
cliquciita
constantes
da Planilhafeita
Orçamentária
e da proposta
Io Editalcentavo-;),
do Pregão resultante
Presenòialdas
N®.quantidades
022/2015 e da
Ata de negociação
pelo pregoeiro.
4.2 - 0 ppgamen o efetiyar-se-á. i cada quantidade solicitada c entregue, no prazo de até 08 (oito) dias úteis
contados a ^rür r a expedição da r.ota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com as especificações:
ad nmdos reajustes por concessão do Governo Federal. Para tanto o contratado deverá solicitar por

escnto, apresentar do planilha de.&Uculo.

CLÁUSULA QUI[NTA- ORIGE.yi DOS RECURSOS

jrOTtes da exeo-;ç5o do fornecimento contratados cora base no Edital do Pregão Presencial n».

As despesas deco

6 à ronta de rr cursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para ò

022/2015 correrài»
exercício conente íi subcn

11.00-Secretarhi Municipal de viação, Obras e Scrv. Públicos
20.45- Conserva ?ao e Manuten(!:d do Sistema de Iluminação Pública

33.9Ü.30-MaterèiI dc Consumri

CLÁUSULA sej:TA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTE;
U-DACONTR/lTADA:
6.1.1-ACONTR/•TADA devraá í«Tiecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRAT

Av. Oceânict,n.2994- Bairrc Abrolhos- CEP;459204)00- Tel: f/3)3208-1124- CNPJ:13.761.531/ 0001-49
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6.1.2 • A CONTRATADA será Jfcgal t financeiramente responsável por todas as tjbrigaçSes e compromissos

contraídos com terceiros, para a execução deste Contraio, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenoiàrios,
fiscais, sccuritáribs, comerciais c outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solJdaricdnde;

6.1.3 - A CONTI^TADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE

ou a terceiros, decorrentes de doU» ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste

Contrato, diretanlentc, por seus piepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a

fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;

— • A CONTRATADA asrumirá a responsabilidade total pela execução do fontecimenio, objeto deste

Contrato.

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-sc a manter estoques suficientes para atender as necessidades de abastecimento

contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.

6.1.6 - Rcconhcder os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artiao 77 da Lei
8.666/93;

~^ CONTATADA obn'gi-sc a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por cl
'5S assumidas todrs as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação.

6.2 ■ DA CONTijtATANTE;

6.2.1 - Pagar ctnforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na intejralidadc dos seus termos;

6.2.2 - A fiscalização do fornecimento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.

6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial do fornecimento, caso não sejam atendidas, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, as tuclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a
CONTRATADA.

r

>•

f

cláustjla sétima-isenção de penalidade

7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim nenhum risco
íuturo para o Mijnicípio, contudo fica estipulado multa dc 30% (trinta por cento) Incidindo sobre violação das

cláusulas deste Cóntrato, inclusive no caso de vicio na qualidade constatada.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÁO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá ríscindir, unilatcralmente. este Contrato,independente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sempre que ccorrer porparte da CONTRATADA;

8.1.1 - O não cumprimento,ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos8.1.2 • A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos
"

produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;

8.1.3 - O atraso injustificado no imcio da entrega;

8.1.4 - A paralisado da entrega dos produtos, semjusta causa e prévía.comunicaçSo à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcout^tação total ou parcial do objeto deste contrato, a associnção da CONTRATADA com outrem,a

escrito da COOT^TANTE^ fareia', bom como a fusio, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por
8.1.6• O desalenímento pela COIJTRATADA das detenninações rogulares da Fiscalização da CONTRATANTE
bem como dos sciis superiores;

8.1.7 - O cometimento reiterado ós feitas na execução do fornecimento, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei numero 8666/Í3 de 21/06/93;

8.1.8 - A decretação de falência, insolvêncía ou concordata da CONTRATADA;

r b

f

8.1.8.1 - No caso dc concordata t facultado à CONTRATANTE manter o'contrato, com a CONTRATADA.

assumindo ou nao o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a pemiitir a
conclusão da emrcjga dos produtos icm prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolüç& da CONTRA"ADA;

8.1.10 • A alteraç .0 social ou a inodificaçâo da finalidade ou da estrutura da

execução do contn to;
8.1.11 - Oconrenc o

conseqüências con

CONTRATADA qi/Jrejudique a
.^ r J

idas no artigo :0 da Lei N" 8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sánçõ

cilada Lei.

8.2•A rescisão co:itratual poderá lámbém ocorrer das seguintes formas;
8.2.1 - Determinada por ato unilarcral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima en
8.1.1 a 8.1.1 o, ou outros contidos j-a Lei N». 8666/93 de 21/06/93;
.01 m „.. «...

H

a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a Cw.,, T^DA, as

r

istas na

nos itens d

Av. Oceânica n.2994-Bairro Abrolhos- CEP:45920-000-Tel;(73)3208-1124- CHPJ:13.7ôíÍ'.531/ 0001-49
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8.2.2 - Amigáx el, por acordo tntre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
E;
8.2.2.1 - A resci são amigável ou administrativa deverá ser precedida de autoiização escrita e fundamentada da
autoridade compilüteme da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocone;, scra culpa da CONTRATADA,será ressarcido a este os prejutzos regularmente
comprovados qui^I houver sofrido, tendo direito a;'
a) Devolução da garantia;
b)Pagamentos d(!'vidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c)Pagamento do custo de desmobiíizaçSo;
8.2.3 - Judicial, n os termos da legiiilação em vigor.
CLAUSULANO:
»NA - CONDIÇÕES GERAIS

propriedade cxclitsiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos estatísticos e
locumentos elaborados pela CONTRATADA,referente ao objeto executado por ela;
9.3 - A CONT]
'R\.
'
\TANTE
reserva-SC o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
9.2 - Serão dc

quaisquer outros

necessário por

mvenicncia do fornecimento ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos

o:

assegurados á CC NTRATADA;

9.4 - Integram o
Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta dc
Preços da CO!
iNTRaTADA;
9.5-Não Será piK mutídos a CONT RATADA,Sub-empreitar de forma parcial ou,ainda,sub*rogai este Contrato;
9.6 - Este contrat 3 é regido pela

i n'. 8.666/93,a Cm de dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLAUSULADÉ CMA-FORO

10.1 • As partes!ignatárias deste .Contrato elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa, do Estado da Bahia, com
renúncia expresst a qualquer outn., por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o
presente Contrato

em 04(quatro)"ias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Janeira de 2016.

MÀRVIÔ LAVOR MENDES
PEFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

M/A.ELETRICQL CO

r^XlAL ELETRICO LTDA -EEPP
TADO

Testemunhas;
Paou

1.

PtBÇ

o/TWras

Wf
2.

Áv. Oceânica

n.2994- Bairro Abroihos-CEP: 45920-000 -Tel:(73)3208-1124-CNPJ:13.761.531/ 0001-49

https://aapj.bb,com.br/aapj/honieV2.bb?tokenSessao=6'lb]OOI24f2..

Banco do Brasil

A33COeiSS080544»i2

• %-

06m/20t6 1S:S3:08

Transferência entre coritas diversas
DablUdo
Homa

PREF MÜN t<OM VIÇOSA FPM

Agtncia

3754-0

ConU comnia

54S»-3

CridiUdo
Nomd

CMAC M ELET LTOA

Agtnda

12S3-0

Conifl ttrrenlB

S032-1

Uilcr

23.320,5

Dais

Ne&Iâ d.

Aatiuda por

JAMl6661 JOROE SILVEIRA CUNHA

DSlOeQOlS 16:51:30

6600 MVIOEL COSTA ALMEIDA
JAM'

oem/20>e 15;S3:0a

TranseçiOdÚuaCa com sucesso.
Tiant»^ efetuada am sucesso ccr. JA9466S0 MANOEL COSIA ALMEIDA.

dc 1

08/09/2016 15:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOS^T^
Estado da Bahia

Wços

il
m——
H'
2016

Processo de Pagamento N° 1769
Data: 23/08/2016

Empenho N": 831 /1
N

/

Credon

123.C.M,A ÉtETRICOL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICÕ LTDA - EPP •'
^

/

1

Valor Bruto RS:

16.405,30

Valor Retido RS:

0,00

Valor Líquido R$;

16.405.50
/

Reduzido:

2045.300

Unidade:

11,32. zyxwvutsrUNIDADE
qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
DEHGFEDCBA
VIAÇAO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação:
Elemcnfo;
Fonte:
N'CofltA
S459-3

■

"k

\
2.015-Conservaçabe,Manutenção do.Sislema de iluminação Pública ' . r,«.
3
3.3

9d.30.00-.MATERÍAL DE CONSUMO'
CONSUMO'

'

.

-

•

.'FCrQ
,.'®'.
.

"

, O - íECURSOS ordinários

DtseilçSo Cònta' :

N* Agência

Sanco'

BS-FPM

3754.0

001>eans> do Brasa SA

S4IM>I r«arCa(il»bJ.P«lerSiart"«l4CciU4a»rtt.(ri>J0Sa4sea

NlOac.
«032

Valor
18.405^0

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNN: 13JEJ.nl/0001-49-CEP: . - • NOVA VIÇOSA •U

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
N*5UB-EMPENHO: 1

EMPENHO: 831/2016

'Data Empenho: 24/06/2076

Õ.TÍl

Data Sub-Empenho: 12/08/2016

u..._ 12^)8/2016 _ TIPO DO EMPENHO: Global
Data Uquidasão: 1^08/2016
Data Pagamento: 23/08/2016

.POMCCEDOR
Komè;

123 - C.MAELETR1C0L COWERCIQ DS MATERIAL ELETRICO LIDA- EPP
Tipo Paaiea: Jurídico
RUA rrAU\ 470
Complemenio:
BELA VISTA
Cidade: TEIXEIRADE FREITAS
01.841.B17/DOai-SS lnie.Ec(adiul:
CPF:
RG;
As4ncb;
Banco: •

Cndere(o;
Qilim:
CNPJ;
ConU:

Estado: BA

dotaçAo orçameutAxia

2048,300'.
UnWadí:

■ ORÇAKEMTARIO E SUPLEMENTAR

11.02. -UNIDADE DEVlAÇAo,OBRAS E SERVIÇOSPOBUCOS

Fvnçl»;
Sub^funçâo:

IS-Uibanism
452-SeniiçosUlt«r»a

PreeraiTie:

ISI-ScMcosPúUose Infia eslrutuia

AçSo;

^04S-Conservação e Manulen;So doSísIema de Oranínação Púbica

Elamonto:

3.3,90JO,OO.MATER1AL DECONSUMO

roaU;

O-RECURSOSOROINARIOS

Sub-Elamanlo:

3,3.90Í0.99-MATERIAL DE CONSUMO- OUTROS

Modalldado: Pregão presenciei

N*llej

PPa22201S

Cenvãnio:

Contrato:

PP22/1S

Valer de Pagamento

Salde Anterior'

PaUtmfirlâ:

118.017,19

~ HISTÓRICO

66.726,19

MUNIQPAL DE OBRAS E VIAÇAO DESTE MUNICÍPIO MES DE JULHO DE 2016.

Movimentação EmponhO'

1 Salde Aniétior

Sub-Empenho ^

6B.726,19

DUa do Empenho: 24/00/2010

DatadoUquIdstio: 12/00/2018

Saldo Atuai

16.405,50

O^Q:

Valor Relido

Valor [Jquido

Declaro quo oe maleda/s (<

ccbide I e/ou serviços prostidoe om
I8/301S.

DVH/ALCOOA SILVA
4TO CONTÁBIL
55.095-72

.CCrotãf>o(a)

CPFj^j026,ai4J5S-53

Paga-se ao favorecido o velor d/rfj 1640SSO (Dezesseis mU e quatrecentoa e
dncoreats e clnqOertla conlAA). prowAlenle detU nota.Em,23/04/2016

O processo foT paga <

JOFflíí siWeiRÃ cíirlHA

|FEOE MPARTAMEMTO RMANCQRO

f^F

iDErrnFicAçAo bancA^.
BB-FPM

autodzaeae.Em,2);0Br2O16

ROSILME DASNEVES ALVES

>

:02S.814.S55.S3

De>cd;is Centa

. 16.408.50

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra osU Bquldida,
pe^di^o efeleareeagajBsnto. Em 12/03/2016

JORG^ILVEIRA CUN

Secrctãrla(s)

52320,69

Data do Pagamento: 23/90/2016

ttt Dezesseis mil a quatrocentas e cíncO raaís e dnqQenla centavos tU

S4S9-3

49.291,00

—

R6F. FORNECIMEraooeMATÉRlALELETRlCOPARAATENDERASECRETARIA

N'Coeu

Saldo Atual,

K'A94n(l>
37944

:976.586JB5-20

PROCESSO DE PAGAMENTO:1769
tfOec

CQI .Bancado BrasQSA

«aimiFUuCeMaW.Falcr saiam» SCaauflei(i.pi)3MMiea

«032

.Valer

1640S.SO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CHPJ: I3.361.S31/0D01-49 - CEP: . -

• NOVA VIÇOSA • BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO:.831Í2Q16

. NOSUB^MPENHO: 1

PROCESSO ADM:

' .DatadoSub-Empenho:. 12/0e;2p16 TIPODOEMP.ENHO: .

Global

.FORNECEDOR
Npme:

l2J-Ci/AELSTRICOLCOM£RCIOreMATERlALELETHlCOLTOA-EPP

EnPAiAço:

RUR ITAlt^.470

Bairro:

RElAVtSTA I
01.a41.S17.-00bl-SS
!

CNPJ;
Cerru:

Rediizido:
UnldadK

Funçio:
Sub-Função:
Programa:
A;lo:
Elemento;
Fonte:

Sub-Elemento:

2045.300

TlpoPessoa: JurlcSca
Complemento:

Cidade: TEIXBRA DE FRETTAS
CPF;
Banco; •

Inse. Estadual:
Agínelj:

. r ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR.

bata do EiTipenho:; 24/D6/2016

:

11.C Z -UNIDAOEDEVIAÇ&O.OSRASESERVIÇOSPÕBUCOS
15- Urbanismo

•S2< Senn;os Urbanos
131- Seivjpos Púbr«e3 o Inlia estrutura
Z346- Conservação e Mantitençãsdo Sistema de Oumiiaçãa Piibllea
3.3.90.3< I.OD-MATERIAL OE CONSUMO
0> RECURSOS ORDINÁRIOS
3ZB0.3i LSa- MATERIAL OE CONSUMO - OUTROS

Modalidade: Pregéo presendal

N*Ue.:

PP022201S

Convênio:

Contrato:

PP22/1S

Valerdo Empenho .

:Saldo Anterior
299Z91,oa

Pal/Iménio:

REF. FORNECIMENTO DE MATfRlAL ELÉTRICO PARA ATENOERA SECRETARIA
'Saldo Anterior

68.726.19

-SubÉmpenho

68.726,19

12/06/2016

' SaldeAtiral-.
230.564.81

MmiimntacSo Empenhe

IdlffJiClPAL DÊ OBRAS EVIAÇÍO OESTE MLWICIPIO MES DE JULHO DE 2016.

Datado Empenhe:

Estado: BA

RO:

16.4CS,SB

Saldo Atual .

S2J20,69

DatadoUquidapSe; 12/08/2016

IREJENÇOES.
'C4di(jo

OeacrI;Jio

VaVir

tw Deusselá mil è cuatracentca càncorsais ocingüentacenlávositid. .
-^1 '
NOTAFISCAL • ptlaEmlasã

IZIDoãÓiG

Número

" "l28S5"

Secrelário(a)

.HA

:02é.8M.595-53

.0,00

.16,405,50

DOCUMENTOSCOMPROSATÔRIOS. .
Série"

'Sub^rlo,, Data Validade

Valor R5

loTdos.so"

Deelero que os materlale fqi h receUdss e/ou aorviços praetados em
II2/DB/2G 6.

Valer Retido

Valor Liquido

Declaro que a despesa relativa a neta de empenhe aupra esU liquidada am
12/08/20^SrXodertdo efpLpar o psgemonto.

UAIRAteQZA PORTO I^MIJAlDO DA SILVA
CHEFE DEPARTAMENTO CONTÁBIL
CPF
: 993.895.095-72

Shua FooCcelitl•FMt Sbamsta CoBiurta ■(70 num

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
OiPh 13.761.S)t/0001-49 - CEP: . -

-NOVAVICOSA-BA

NOTA DE EMPENHO.
Datado Emponhõ: ... .24/0&120t6. . TIPO DO EUPENKO: Global

EJ.1PEKHO: 031^2016
_FORKECeOOR
Kome:

123-C.MAELETRICOI.COMERCIODEMATERlALELETRJCOLTDA-ePP

Cnüoreco:

FUiA ITAltA,470

Bairro:

BELA Vista

CKPJ:

01.841.817/0001-5S

Inac. EiUdual:

CPF:

AgSriela!

}04SÍa0

UPldaiio:

Eatada; 8A

CIdado: TEKEIRADEFREirAS

Corria:

fttdutldá:-.

TIpoPsvaea; Juridca
Complenisnio:
ftC:

Bawe: -

ORÇAMENTÁRIO ESUPLÉKCNTAR:

114)2. -UNI0AC£0EVIAÇAO.08RA3 ESERVIÇOSPÚBUCOa

Fun;8e;

15-Urbarlsmo

Sub-Furrção:

452* Sorviços Ulbanos

Programa:

;13t-SerwjPúk!ioselnrra estnjiura

A(ão;

2;045-Corservsfãoe Manutontâo do Sialema de lundrrafSe Pública

Elamenla;
Fonte:

3J.9O.3D.0O-MATERIAL DE CONSUIilO
O-RECURSOS ORDINÁRIOS

Sub.£Iain«nto:

3.3.S0.3b.9S-MATERIAL DE CONSUMO•OUTROS

Modalidade: Pregúo presencial

N* Uc.;

PP0222015

CenvSnta:

Contrato:

PP22/1S

Salde Arrferler*

299.291.00

Pa(rtm6nlo:

•Valer de Emper^
68.726.19

Salde Atual.

230^64,61

r-WSTÔWCO

VALOR OUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇiO DE EMPRESA DO RAMO"PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPALCEOBRASéVIAÇAO DESTE MUNICÍPIO PARAO EXOtCICIO DE 201.6,DECORRENTE DO EDITAL OOPREGAOFRESDJCIAL
N'022/201S.

N* Ordem

Eap«clIlet;to (llaré)

"Unidade

; 'QuanL

Valer UniUrlo

M Sessenta e oito mú c iolecenlc se.rlMe e seis reais e dezenove centavos NI

Autorize o em ponho da d» .pesa supra nrin^onida am JS/DSnOK.

88.726,19

Declare qve a InperUnclo supra Fe! deduzida do crúdllo prúprie am24;gSI2fll8

MAIRA NEUZA PGR"ft> ROMLIRLDO DA SILVA
96 .74S-2I)

VaJorTetal-

CHEFE DEPARTAMENTO CONTÁBIL
CPF
;093.695,065-72

Sioiiiu FiiefCMiw•r>u ssariM zCmiAe*-pi)aeueseo

nCKTVICACAOOOMIIICaT.

f

DANFE

CMA COMERCIO DE:AIATCHiAL ELETRICO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

LTDA

NOTA FISCAL CLETRâNICA

BG/I/UImU WILSON OUIMARA es soares
CEtL 4S9ST-000- TEIXEIRA DE FREITAS -

(n)3»l«K4t

cnaiiuaccsso

O-ENTRADA

AV MALCASTHX BRANCO,402-

TEL:(73)3291-19^0

I - SAÍDA

1

N'000012865

FL Wl

29160801 8418 I70001SS5SOO300001286SI0C0I28651

Cbnsulia d« ainaméidatfe no psníl nacimial <!a NF-c
w\TWjilè.(àzenda,£av.b/peas1

SÉRIE 003

ou no sãe da StracAulorizadora

'Moifdrói/ioEÃvrâaiÊÃcAõHíisò

NAn»£ZÃPE'ãOACAO
VENDA DE MERCAIX}IUA AOQ OU KG

—

I2'>I60074310360 12/0812016 I6!l4:22

IXSCnCÂOESTADUAL

INSCmCAOESTADUSLOaSieST TMB

cxn

_ 46806538
D^STLNAtArIO
'
HCM ETCNTE

01.841.817/0001-35

NCM£<ltAÍib>SOClW.

oatadaemssJLo

. PREFEITURA MUNICIPAL DE N^VA VIÇOSA
ExacAEca

l_3J%5M/0M|.49

OAWAO/DtSHUTO

AV.OCEANICA.2994

CEI»

ABROLHOS I

uuxicux)

raxcrrAR

NOVA VIÇOSA

" DÃrÃSuM /EiínuoA

~

l2A>g/2pi6

45921-000
IXtCRICAO ESTjÜÍUal

LT

(73)3298-1445

^ 12/08/^6
houoxmIda

BA

CALCULO DOIMl*OSTO
BASE

CÁLCULO DO ICMS

BASECAiClCXISSUaST.

VALOBOOIOS

^'ALCn DOFBCTC

VALOAOOSCCJIO

VALOROOlCXlSFUBír

0.00

1.205.28

é.696.00

OCSCOVTO

OaOO

' VAÍMAFIIOXDaSTRiaim»

_0»00_,
CUIRASDFFP. ACEXX

0.00

VAUnTOTALDOSFROBUraS

2.158.26
VALOR 00 m

0.00

16.405,50
' VAU» TOTAL DA NOTA

0.00

0.00

16.405,50

TRAKSPORTADOK / VOLUMES TRANSfOI^TADOS
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Emissão: 01/07/2J

'êlm

Certidão Negativa de Débitos Tributários
{Einltid|i para os efeitos dos arts.113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981• Código
Tributário do Estado da Balila)

Certidão N": 20160644593

RA2U)S0aAL
C.Mw4.COMERCIO DE MATERIAL ELETRlCO LIDA•EPP

w »

NSCniÇjlOESTAOUM.

cre>j

04fi.8D6.S38

D1.841.817/0001-S5

Fica certlflcado que r>í jcotjstam, até a presente data, pendèndas de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos adminlsirados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto ã tnoxfstôntía do débitos, inclusive os inscritos na DtvkJa
Ativa,de competêncfa da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquerdébltos que vierem a sw apurados posteriormente.

Emitida em 01/07 2016,conforme Portaria n'918/99, sendo válida

por 80 dias,cantados a partir da data de sua

emissão.

AAU1

ENirCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS ÍNSPETORIAS

AZENDÂRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO ht1pV/www.scfaz,ba.gov.br

Vélitía com a aprosenlapSo conjunta do cartão original de Inscrição r» CPFou no CNPJ da
Secrotaria da Receita Federal do Mlnistáilo da Fazenda.
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Prefeitura Municipal dc Teixeira de Freitas
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE [tfBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNiaPAlS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO
razAo
SOCIAL:

CNPJ:

CMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
01.841.817/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de
responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da
presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação isos termos da Lei Complementar 123
de 14-12-2006 (Simples Nacional}, CERTIFICA-^ que nSo constam, até esta data, pendências em nome do

Contribuinte idma identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público

Municipal

Esta certidão efere-se exclusivamente è situação do corstribulnte no âmbito desta municipalidade e a créditos
tributarias referentes à Fazenda Pública Municipal.
Emitida em: O 9/08/2016 17:53:05
Válida até o d la: 07/11/2016

Código do console da certidão: 69BD333137C5355A5251
A autentiddadi s desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

/

hllpV/13S.121.36.68/pQfla!cldadaoTOt5f539fDb7223fi16(Qç85c4c8lbl7S2recbCWb1fd92284312b333lWb1999f6O5Os9373oa3635Scbb7737a0e49e582a6S714&.. 1/1

01/06/2016

li^INlSTÊRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: C.M.A^ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.EPP
CNPJ: 01.841.817/0001-55

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 eni eeu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secrelaria da Receita

Federal do Brèsil (RFB) e a inscríçães em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacicnai (PGFN).

Esta certidão i válida para o estabelecimento matriz e suas fili^ e, no caso de ente federativo, para
todos 05 órgãcs o 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 contribuiçfies sociais previstas
nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de Julho de 1991.

A aceitação d 2sta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços «htt|3;//www.receita.fazonda.gov.br> ou <http://vww.pgfn.fazendagov.br>.

Certidão emilJa gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nS 1.751, de 02/10/2014

Emitida às 10:03:24 do dia 25/05/2016 <hora e data de Brasília>
Válida até 21/11/2016.

Código de controle da certidão: 139C.1575.AD2C.7915

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 01.841.817/0001-55

Certidão n : 25848234/2016

Expedição: 15/03/2016, às 09:28:04

Validade: 10/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua exptedição.

Certifica-se que C.M.A. comercio de material elbtrico ltda - epp (matriz
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n" 01.841.817/0001-55, 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 Resoluqão 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 enitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários. a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuçã 3 de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho o a

Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidae e sugestões: endfstsc.jus.br

17A3a^6 >iilp6:/AMWsifge.caú^govJy/En¥rBsa/Crf'Crf/FgeCFSlrrprírnrP3peI^p7VARPessoaUatrizs6167120&\/ARPessoe=6167120&VARU^BA&VAR.

caí:m:a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF
Inserção:

01841817/0001-55

Razão Social: c m a comercio de material eletrico ltda
Nomé FantBSÍa;ELETRiccL

Enddreço:

av mal castelo branco 387 / centro / Teixeira de
FREITAS / BA / 45995-000

A Caixa Econôrrica 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 Serviço - FGTS.

'csente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

v^uer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
írentes das obrigações como FGTS.

Validade: 03/08/2016 a 01/09/2015

Certihcação Número:2016080303491227952154
Inforrhação obtida em 17/08/2015, ès 10:43:59.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www caixa.gov.br

hfliayAwwts!íae.caI)ag<v.bf/Empri3a/CrtCrflFgeCFSinprlrrtrPBpel.asp?VARPessoaMaW2=616712(»VARP8ssoa»ei67l20&VARUf-BAí.VARÍreer»0:.. t/1
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PREFEITURA K1UW3CBPAÍ, DS 5áOVA VÍÇOSÃ
ESTADO DA BAHSA

;

N''PP22/15

CÒNTilATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EÒRNECIMENTO

PARCELADO

DE

MATERIAL

ELÉTRICO, ; DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N'022/2015.

A PRÉFEITUjbA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSAj Pessoa Jurídica de Direito Público InteiTio. Cidade de

Nova Viçosa, no Esudo da Baliia, na sede da Prefeitura Municipal. Áv.'Oceânica, 2994,Bairro Abrollios, inscrita

no CKPJ/MF sob o no 13,761.531/0001-49. neste alo;-.reprÍ^eutada pelo Prefeito Municipal. MÁRVIO LAVOR

MENDES,brasileiro, casado, coK.crciaute, atualmente exercendo o cargo de Prefeito Municipal, portador do CPF

iiV 115.480.706 ■ 10, Cédula de identidade ii° 11.I8'L822^41 - SSP/BA, residente e domiciliado na Rüa PedfO

Carolino Costa,11.362, Centro, Dv-trito de Posto da Mata,'ná cidade de Nova Viçosa, Estado da Bahia, doravante

denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e a empresa C.'M. A. ELETRICOL COMÉRCIO DE
MATERIAL ELETRICO LTD^. - EPP, inscrita no CNPJ sob N" 01.841.817/0001-55, Inscrição Estadual n"

046.806.538 - PP, com sede na A- enida Marechal Castelo Branco, 387, Centro, na cidade de Teixeira dc Freitas-

Bahja, representada pelo seu s6'iO proprietário o Senhor Edemilson Gonçalves de Aguilar, brasileiro, maíor,

casado, residenl^ e domiciliado na Rua Itália, 470, Bairro Bela Vista, Teixeira dc Freitas -BA.,portador da Cédula

w

de Identidade tf 08.837.00872 - SSP/BA e CPF n» 881.186.907 - 25. neste ato denominada simplesmente
CONTRATADA,firmam o presei te contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO

O pi^ente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa do ramo para fornecimento parcelado de, material

eletnco para ateridar a Secretaria Municipal de Obras c Viaçào deste município para o exercício de 2016 decorrente

do Editai do PrcíJâo Presencial N'>»22/2015 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA•REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato ó conforme Planilha Orçamentária de Preços apresentada pela
CONTRATADA: em obediência ao Edital do Pregão Presencial N° 022/2015 e seus Anexos, que a este integra
mdependentemerjte de transcrição, e à Lei Federal N» 8.666 de 21/05/1993,e siias alterações introduzidas pela Lei
r cdcr&l fv o,8

.

CLÁUSULA TERCEERA -PRA lOS

3.1 - O prazo do fornecimento sej-; até 31/12/2016, de acordo com as solicitações da Contratante, a contar da data
de assinatura do contrato, ai não n computando os casos previstos no artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro
podendo ser pron ogado nas condições do Art 57'da Lei Federal 8.666/93, por iguais períodos consecutivos era até
4o meses.

r'

CLÁUSULA QUARTA -PREÇ CONDIÇÕES D E PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
4.1 O Preço Total do fornecimento será de RS 346.599,50 (trezento.s e quarenta c seis mil quinhentos e noventa
c nove reais c cmquciita cciitavo';), resultante das quantidades constantes da Planilha Orçamentária e da proposta

u t-j- , . V, .
ua i laiiiu,a ViVUniCllliUia c ua
de Preços, objeto 1''^
. Ata
. de
. negociação
.
10 Edital do Pregão"
Presencial N°. 022/2015 e da
feita^pelo pregociro. i- f >«*
4.2 - O pagamen o cfetivar-se-á, i cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 08 (oito) dias úteis,
contados a partir c

o-c',^
mercadorias,
de acordo
comasdeverá
especificações4.3 - So
Serão admitidos
reajustes por concessãorecebimento
do Governo das
Federal.
Para tanto
o contratado
solicitar por
escrito, apresentando planilha de ctUculo.

CLÁUSULA QU

NTA - ORIGE.a DOS RECURSOS

deco:rentes da exocvíSo
. ... do fornecimento contratados com
vwiá* base
voov no
uv EdílaI do
uu Pregão
Ticguo Presencial
ricícncjai n'.
n'.
MTT^.raí à
à conta
r.rsnta de
Am n cursos constantes dc dotações consignadas no Orçamento Municipal para o
correrãc

U^z/2015
022/2015
exercício corrente a saber.

ILOO- Sccrct.irin Municipal de "iaçáo, Obras e Scrv. Públicos

20.45 —Coiiservaéão e Manutenção do Sistema dc Iluminação Pública
33.90.30- Matcrijil dc Consume
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTE
6.1 -DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADA deverá .'tmecer o objeto dc acordo a necessidade da CONTRAI,
Av. Oceânica

n.2994 - Bairrc Abrolhos - CEP; 45920-000- Tel: C/3) 3208-1124- CNPJ:Í3.761.531/ 0001-49

PREFEITUR

OaUNBClPÃL g>E NOVA V8ÇOSA

VA „
^^ti^íteàm^SgíSf^rar^

ESTADO DA BANBA

6.1.2 - A CONjrKATADA será legal e financeiiamente responsável por todas as obrigação e compromissos

coalraidos com prceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, securitános, comerciais e outras fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem

mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A contratada assume-inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE

ou a terceiros, decorrentes de doltí" ou culpa, negligenciai imperfcía ou imprudência, na execução do olgeto deste

Contrato, diretamente, por seus piepostos c/ou empregados, não mccluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a

fiscalização ou a^mpanhamento Rito pela CONTRATANTE ou por seus prestos;

6.1.4 - - A CONTRATADA asmmirá a responsabilidade total pela execução do fornecimento, objeto deste
Contrato.

6.1.5 - A CONTiRATADA obriga-sc a manter estoques suficientes para-zitender as necessidades de abastecimento
contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.

6.1.6 — Reconhecer os direitos da admimstração, cm caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei

8.666/93;

6.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatIbiUdade com as
obrigações por eles assumidas todra as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.
6.2 - DA CONT^TANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na int^ralidade dos seus termos;

6.2.2 - A fiscaKzação do fornecimento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.

6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial do fornecimento,caso não sejam atendidas, dentro

de 48 (quarenta c oito) horas, as icclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se anlicar a

CONTRATADAÍ

X

t

r

V

CLÁUSULA SÉTIMA-ISENÇÃO DEPENALIDADE

7.1 - ConsidciMüo que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim nenhum risco

futuro para o Mánicípio, contudo fica estípulado multa de 30% (trinta por cento) incidindo sobre violação das

cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade constatada.
CLAUSULAO:
8.1 - A CO

•AVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

TANTE poderá rescindir, unllateralmentc, este Contrato,independente de intetpeJaçãojudicial ou

extrajudicial,sem|pre que ocorrer por parte da CONTRATADA:

jprimento,ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

8.1.1 - O não Cl
8.1.2 - A lentidãol

I do seu cumprimento,levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos

r *r

produtos adquiríd|}s, nos prazos e condições estipulados;

8.1.3-O atraso ii nustificado no imcio da entrega;
8.1.4 - A paralisai "o da entrega do< produtos,sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE*

Ilação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrem. a

8.1.5 - A subcon
cessão ou transfei
escrito da COI
IATANTE;
8.1.6 - O desaten
bem como dos sei|s superiores;
8.1.7 - O cometi] lento reiterado do faltas na execução

jência, total ou parcial, bem como a fiisão, cisão ou mcotporação sem a prévia autorização por
imento pela CO'>rTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE,
do fornecimento, anotadas na forma do parágrafo nrimeito

do artigo 67 da Li i número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - Adecretaçi io de falência,iníolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No ca]
assumindo ou nãi
conclusão da eni
8.1.9-Adissolui

de concordata 6 facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA,
o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juizo, de forma a permitir á

'a dos produtos icm prejuízo à Administração;

jo da CONTRAT ADA; .

8.1.10 - A alleraçi io social ou a

modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, w/tírejudique a
8.1.11 - Oconení to a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a CONT^TVUDA, as

execução do con

conseqüências coi

ndas no artigo íO da Lei N° 8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras swçâs ni^istas na

citada Lei.

8i2 - A rescisão coi itratual poderá também ocorrer das seguintes formas;
8.2.1 • Determinai á

8.1.1 a 8.1.10, ou

por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima eni

[utros contidos ra Lei N®. 8666/93 de 21/06/93;

nos itens di

Av. Oceânica n.2994-Bairro Abrolhos-CEP:45920-000 -Tel:(73)3208-1124- CNPJ:13.76^31/ 0001-49
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fFísvir

8.2.2 - Amigá cl,
CONTRATANTE;

por acordo aitre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a

8.2.2.1 • A rcsc s3o amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade compttcnte da CONTRATANTE;

8.2.2.2 - Quandd a rescisão ocorrei,sem culpada CONTRATADA,será ressarcido a este os prejuízos regularmente
comprovados què houver sofrido, vendo direito a:
a)Devolução da gArantia;

b)Pagamentos devidos pela execução do contrato atá a data da rescisão;
c)Pagamento do custo de desmobiiizaçlo;

8.2.3 • Judicial, nos lermos da leghüação em vigor.

CLÁUSULA NÒNA - CONDIÇÕES GERAIS

9.2 • Serão dc propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos estatísticos e
quaisquer outros.documentos elaborados pela CONTRATADA,referente ao objeto executódo por ela;

9.3 - A CONTRATAOTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário por donveníência do fornecimento ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos

assegurados à CCjíNTRATADA;
9.4 - Integram ó presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos c a Prooosta de
Preços da CONTRATADA;

9.5-Não Será pi|tmilidos a CONT RATADA,Sub-empreitar de forma parcial ou,ainda, sub-rogar este Contrato;

9i6 — Esw contrato c regido pelaL* i n®, 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida era casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO

10.1 - As partes signatárias deste >ntrato elegera o Foro da Comarca de Nova Viçosa, do Estado da Bahia,com
renúncia expressa a qualquer outiV', por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o

presente Contrato,em 04(quatro)'-ias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
NovaViçr

BA,06 ^Janeiro de 2016.

MÁRVIÓ LAVOR MENDES
PEFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

\

.ELETRICQL CO

•TBÍuaL ELÉTRICO LIDA - EPP
•TADO

Testemunhas:

Paul

1.

moras

2.
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Nova Viçosa, 25 de set

2019

Do; Gabinete do Prefeito
Para: Setcrde Contabilidade

Em acordo com oficio oriundo da Secretaria Municipal de Viaçâo, Obras e Serviços
Públicos, solicitando a abertura de Procedimento Licitatório para o objeto descrito a baixo:
OBJETO

VALOR ESTIMADO

0 objeto d a presente licitação é prestação de serviços dc
Reordenação de Luminotdcnica, do Sistema de Iluminação Pública
dos logradou os públicos deste município, por 60 meses, conforme
especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações
do objeto e c emais anexos que fazem parte integrante do presente

MENSAL

RS 244.379,68
ANUAL

RS 14.662.780,68

Edital.

Solicito desta asse:5soria analise dos documentos anexos, emissão de edital e Parecer jurídico
em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterat

FEITO I

Eiidereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinctcdonrefcHo@novavicosa.ba.gf)v.br- CNPJ n": 13.761.531/0001-49

Nova Viçosa, 28 de setembro de 2019

Do: Gabin 2te do Prefeito
Para : Assfessoria Jurídica

Em acorde com oficio oriundo da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços

Públicos, solicitando a abertura de Procedimento Licitatório para o objeto descrito a abaixo,
OBJETO

VALOR ESTIMADO

0 objeto d a presente licitação é prestação de serviços de
Reordenação de Luminotécnica, do Sistema de Iluminação Pública
dos logradou os públicos deste município, por 60 meses, conforme
especificados no Anexo 1 - Termo de Referência/Especificações
do objeto e c emais anexos que fazem parte integrante do presente

MENSAL

RS 244.379,68
ANUAL

RS 14.662,780,68

Edital.

Encaminho a esta Assessoria documentos para analise e emissão de Parecer Juridico e

minuta de edital eni conformidade com a Lei 8.666/93.

REFEÍT

MUNIOIPAL

Ehdereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maii: gnhinetedonrcfcito@novavicosa.ba.eov.br- CNPJ n°: 13.761.531/0001-49

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

PARECER.fURfmrn

Processo Admlinistrativo n". 625/2019.
Origem; Comissão de Licicação/Pregao.
Assunto: Aqui|sição de serviços de reordenação de luminotécnica.
Interessados: Secretaria Municipal de Saúde.
EMENTA: Análise jurídica do texto da minuta do Edital do

Pregão Presencial para aquisição de serviços dc reordenação de

luminotécnica do sistema de iluminação do Município de Nova
Viçosa/BA. Constatação de regularidade. Aprovação.
1. Relatório.

Trata-sC

de solicitação encaminhada pela Comissão de Licitação para emissão de Parecer em

cumprimento a o parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93.
Tem o

1 h-egão Presencial por objeto à aquisição de serviços de reordenação de luminotécnica

do Sistema de

Iluminação Pública dos logradouros públicos deste Município, para atender as

demandas da S jcretaria

Foi-nos

Municipal de Viação, Obras e serviços Públicos.

encaminhada à Minuta do Edital de Pregão Presencial e anexos, tipo menor preço

global para aná ise Jurídico-formal.

Sinalo due o presente parecer não se restringirá ao exame exclusivo da minuta de edital, mas
lambem dos atd.s do procedimento licitatório realÍ7:ados até cntuu.
2. Pregão: Regência e Instrução Processual. Edital e anexos.

O pregão, como se sabe, constitui modalidade de licitação adequada à aquisição de bens e
contratação dc serviços comuns, conforme previsto no art. 12 da Lei n2 10.520, de 17 dc julho de
2002, verbis:

Art- 12 Para aquLsição dc bens c serviço.s comuns, poderá ser adotada a licitação na
modalidade pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos deste artigo,
aqueles cujos padrões de desempenho c qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio dc especificações usuais do mercado.
Destarte

de licitação a

cm obediência à legislação de regência, a Administração justificou a modalidade

ser adotada, enquadrando a pretensa contratação nesta modalidade licitatória.

atestando que a aquisição pretendida consiste em bens comuns.

MUNICÍPIO OE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi devidamente autuado,
protocolado c numerado, em consonância com o di.sposlo no art. 38, caput, da Lei nS 8.666, dc
Quantc

1993.

da a minuta do Edital de Pregão Presencial e a minuta do Contrato, cm cumprimento
ao que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n° 8.666/93, verifico que os mesmos
atendem ao c isposto no artigo 40 da Lei no 8.666/93, todos aplicados subsidiariamentc aos
dispositivos cc ntidos na Lei n". I Ü.520 de 17 de julho de 2002 conforme o que dispõe seu artigo 9".
Anali.Si

3. Conclusão.

Segucn os autos para prosseguimento dos demais atos c que sejam aplicados ao certame
todos os princí 5Íos que regulam os procedimentos licitatórios.

art. 4°, inciso

em cumprimento ao Princípio da publicidade e face ao esposado no mandamento do
, da Lei Federal n".10.520/2002, seja publicado o aviso contendo o resumo do

instrumento co

ivocatório, como forma de garantia de eficácia do Ato Administrativo praticado pelo

Por fim

Agente Público.

E o pare cer. À Consideração Superior.
Nova ViçosEi, 1 O dc outubro de 2019.

DanielTelc•; Carvalho Machado

Advogado f OAB/BA 28.109

Nova Viçosa, 25 de setembro dc 2019

Do; Gabinct^ do Prefeito
Para Setor d e Contabilidade

Em acordo cbm oficio oriundo da Secretaria Municipal de Viação, Obras c Serviços Públicos,solicitando a
abertura de Procedimento Licitatórío para o objeto descrito a abaixo,solicito desta contabilidade informação quanto a
dotação Orçamctária cipaz dc custear a referida despesa.

OBJETO

VALOR ESTIMADO

O objeto ca presente licitação é prestação de serviços de
Reordcnação de Luminotécnica, do Sistema de Iluminação Pública

MENSAL

RS 244.379,68

dos logradouros públicos deste município, por 60 meses, conforme

especificadosj no Anexo 1 - Termo de Referência/Especificações
do objeto e demais anexos que fazem parte integrante do presente

ANUAL

RS 14.662.780,68

Edital.

UNrc PAL

Ehdereço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinctcdonrcfeito®novavicosa.ba.gov.br - CNPJ n°: 13.761.531/0001-49
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ÇOSA<
Do: Setor Co itábil
Para; Gabine ,6 do Prefeito

Prezados SeiHhores,

Tendo em vikta os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos
que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o
Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a empresa de Serviços de

Reordenacã^ de Luminotécnica do Sistema de Iluminação Pública dos
logradouros públicos deste Município, decorrente da presente solicitação será

custeada pel^ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, conforme tabela abaixo:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

12

Secretaria Municipal Viação, Obras e Serviços

Unidade

1201

Gabinete do Secretario Municipal Viação, Obras e
Serviços Públicos

Atividade

2.042

Públicos

Conservação e manutenção do Sistema de
Iluminação pública

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. JURÍDICA

Fonte

00

Recursos Ordinários

Nova Viçosa - BA, 25 de setembro de 2019

LINDOMAR SALAM^M FONSECA
CRC/BA 020971/0

End< reço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos 1
Fone: 73 3208

Nova Viçosa - 8A,45320-000

L124 E-mail: controladorianvftOgmaii.com CNPJ ns CNPJ: 13.751.531/0001-49
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N". 145/2019

Tipo <ie Licitação: PREGÃO PRESENCIAL N° 145-2019
Processo Adiuinistrativo: ^25-2019.
Forma de Julgamento: Menor Preço Global
Data e hora do Credenciamento: 12/11/2019 às 08h:30min.

Data e hora da Abertura:|12/11/2019 às 08h:30min

Repartição interessada: Secretaria Municipal de Viaçào, Obras e Serviços Públicos.

Prazo de Validade da Proposta: 60(SESSENTA)DIAS, contados a partir da data de entrega dos envelopes.

Local do Credenciamento' e Abertura: Sala de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa-BA, situada à
Av. Oceânica, n° 2994, Abrolhos 1. Nova Viçosa - BA.
I

O MUNICÍPIO DE NOvk VlÇOSA-BA mediante a Pregoeira, designado pelo Decreto n°. 760/2019, tornam público, para

conhecimento
das empresas
interessadas,
que
realizará, na data,
horário Í~\D
e local
acima indicado, fará /-Io
realizar licitação
na
. ...
T^
,9
>
nr»r*^r*\
Af
\ o miP
modalidade e PREGÃO F RESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, processada nos autos de n°.625/2019, que

5cia
será .ts.ua
regida HV."
pela Lei
L... .Federr
vv.v.,.1 n" 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, no que couber, pelas disposições contidas
na Lei Federal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993, pelas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as regras deste

edital, objetivando Contratar os Serviços relacionados no Anexo 1.

As propostas deverão obLdecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que dele faz emparte
integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão

pública de processamento lio Pregão, após o credenciamento dos interessados quê se apresentarem para participar do certame.

I-DO OBJETO:

l .1 A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de Reordenaçâo de Luminotécnica do Sistema de Iluminação

Públicados logradouros públicos deste município, por 60 meses, conforme especificados no Anexo I - Termo de
Referência/Especificações do objeto e demais anexos que fazem parte integrante do presente Edital.

II-DA PARTICIPAÇÃO:

2.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas do ramo pertinente aos eu objeto, legalmente constituídas e que satisfaçam
as condições estabeleqidas neste Edital, de forma isolada ou reunida em consórcio.

2.2 Não serão admitida^ na presente LICITAÇÃO as entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, as

instituições financeiras, fundações, fundo de investimentos e as empresas com atividade de investidoras financeiras, ainda
que reunidas em consorcio com outras sociedades empresárias que atendam às condições de habilitação.
2.3 Será permitida a participação em CONSÓRCIO,sujeita às seguintesregras:
2.3.1 No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança será da empresa brasileira;

2.3.2

As empresas cc nsorciadas

consórcio,
wu.iBu.viw, subscrito
3UL.OV,..,.. por
f.,..

apresentarão instrumento público ou particular de compromisso de constituição de
oda selas, indicando a empresa líder, que será responsável principal perante a Prefeitura, pelos atos

praticados pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária estabelecida no item 2.3.9 por meio do qual a empresa

lider terá poderes para requerer, transigir, receber e dar quitação;

2 3 3 As empresas coLsorciadas deverão apresentar compromisso de que, caso venha mas ser vencedor na licitação, suas
consorciadas constituirão SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO,segundo as leis brasileiras;

23 4

Apresentação conjunta, mas individualizada, da documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação

econômico-financeira, à regularidade fiscal, à regularidade trabalhista, certidões e declarações exigidas neste EDITAL;

2.3.5 As empresas ccjnsorciadas não poderão apresentar em conjunto a documentação relativa a qualificação técnica e

poderão somar seus quantitativos técnicos para o fim de atingir os limites fixados neste EDITAL.
2.3.6
As consorciad is poderão somar seus patrimônios líquidos independentemente da proporção da respectiva
participação no CONS ÓRCIO,

para o fim de atingir os limites fixados neste EDITAL relativamente àqualificação

econômico-financeira.

2.3.7 Não será admitida a inclusão, substituição, retirada ou exclusão de integrantes de eventual CONSÓRCIO, até a data
de assinatura do contratb;
2.3.8 As empresas cc

nsorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em CONSÓRCIO, tanto na fase da

licitação quanto na da e tecução do CONTRATO;
Endereço: Av. Oceânica,1994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 - CNPJ n': 13.761.531/0001-49

mvi
2.3.9 A inabilitaçao ou desclassificação de qualquer consorciada acarretará, automaticamente, a inabililaçâo do
CONSÓRCIO da presente LICITAÇÃO.
2.4 As pessoas jurídicas estiangeiras deverão:

2.4.1 Apresentar decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente, quando a atividade assim o exigir;

2.4.2 Atender à exigência: dos itens de habilitação mediante apresentação de documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor Juramentado;

2.4.3 Possuir na data de apresentação dos envelopes, representante legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente.

2.5 Não será admitida nesta LICITAÇÃO a participação, direta ou indiretamente, isoladamente ou em CONSÓRCIO, de

pessoa jurídica que:

|

2.5.1 Tenha sido condenada, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de direitos devido à prática de crimes
ambientais, conforme disciplina do na Lei Federal n" 9.605/98, ações civis públicas e ações indenizatórias de natureza
ambiental;
|

2.5.2 Que esteja cumprinjio pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, nos termos do disposto nos artigos 87, inciso III e 88 da Lei Federal n" 8.666/93.

2.5.3 Declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos dos artigos 87, inciso IV e 88

da Lei Federal n» 8.666/93;|

2.5.4 Cujos dirigentes, gérentes, sócios ou componentes do seu quadro técnicos e servidores da Administração Direta ou

Indireta do MUNICÍPIO, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação. Será
vedada também a participjação de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo

integrante dos T e 2° escilões da Administração Direta ou Indireta do MUNICÍPIO, nos últimos 12(doze) meses, devendo
apresentar declaração de Atendimento a tal requisito.

2.5.5 De mais de uma sociedade sob controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
2.5.6 De sócios ou diretoiies que pertençam simultaneamente, as mais de uma firma licitante.

2.5.7 Concordatária, ou Am recuperação judicial, ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação.
2.6 É vedada a participação de cooperativa em razão do objeto da licitação.

2.7 Não será admitida a fjarlicipação de empresa, consorcio ou integrante que tenha(m)sido declarada(s) inidônea(s) pela
Administração Pública ej caso participe do processo licitatório, estará (ao) sujeita (s) às penalidades previstas no Art.97,
parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93;

2.8 As licitantes arcarãojcom todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que o

Município de NOVA VljçOSA • BA, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da

condução ou do resultado do processo licitatório.

2.9 A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital, seus Anexos e leis
aplicáveis.

2.10 Os documentos exgidos deverão ser apresentados e moriginal ou publicação em órgão da imprensa oficial,
porqualquer processo de cópia autenticada via cartório competente, ou autenticação eletrônica.

2.11 Só terão direito de itsar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar

as atas os licitantes credejiciados, a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio.
III - DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO

3.1 No dia horário e local designado para recebimento dos envelopes, a Licitante deverá credenciar um representante,
que deverá comparecer pontualmente no horário previsto para a abertura da sessão munido de todos os documentos sob
pena de não credenciamento no certame.

3.2 As licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto aa Pregoeira por meio de representante devidamente

munido do contrato s)cial autenticado, original do documento de identificação oficial acompanhado por cópia
autenticada, e uma proí uraçâo, original ou cópia autenticada, que o nomeiea participar de procedimento licitatório em

nome da licitante (empt^esaouconsórcio) respondendo por sua representada(s), comprovando os necessários poderes para
formular verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar asrazões de recurso, assinar a ata e
praticar todos os demais atos pertinentes ao presentecertame.
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abroltios I Nova Viçosa - BA,45920-000
Kone: 733208-1124 - CNPJ n": 13.761.531/0001-49

G

3.3 No caso de CONSÓRCIO, o representante deverá também apresentar procuração das empresas consorciadas em
favor da empresa líder, lhe concedendo poderes para lhe representar no certame e constituir representante.

3.4 Será admitido apenai um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar
apenas uma empresa ou consorcio.

3.5 A ausência ou incorrüção de quaisquer dos documentos de credenciamento o impedirá a intervenção da licitante no
certamente, especialmente quanto à oferta de lances e a interposição de recursos.

3.6 A Licitante que se ritirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer
lances e recorrer dos ato^ da Pregoeira.
3.7 Declarado encerrad) o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de outras
Proponentes.

3.8 No caso de sociedade estrangeira, o representante deverá apresentar comprovante de residência e domicilio no Brasil

e aprocuração será acoínpanhada dos documentos comprobatórios dos poderesdo(s) outorgante(s), com assinaturas
reconhecidas por notário.

3.9 Os documentos de credenciamento de vem ser entregues à Comissão além dos envelopes; DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO e PRol^OSTA DE PREÇOS conforme descrito nos titulos: "IV"."V","VI" e "VH".

IV - DO VALOR ESTIMADO

4.1 O valor global má>imo estimado que trata este Pregão é de RS 14.662.782,00 (quatorze milhões, seiscentos e
sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais).
OBJETO

.-i^^aj^iÃílv^VALORESXnvUDO Iá r
MENSAL

O objeto da presente licitação é a prestação de serviços de Reordenação de _
Luminotécnica do Sistema de Iluminação dos lougradouros públicos deste município, por _

244.379,70

um período de 60 (sessenta) meses, conforme especificados no Anexo I - Termo de ^

Conferência' Especificações do obejto e demais anexos que fazem parte intregante do _

presente Edital.

|

ANUAL

14.662.782,00

V - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5,1 As Proponentes deverão entregar dois envelopes, devidamente fechados de forma indevassável, contendo as páginas
numeradas,com os dizeres na parte externa e fiontal;

EnvelopenM-Propostaj
Município de NOVA VIÇOSA - BA
Processo Licitatório n" 625/2019
Editaln''145/2019

Pregão Presencial n''14Í/20l9
Empresa:
Endereço;

CNPJ;

Telefone:

Envelopen°2-Habilits|ção
Município de NOVA VIÇOSA - BA
Processo Licitatório n® 625/2019
Editaln''145/2019

Pregão Presencial n°145/2019
Empresa;
Endereço;

CNPJ:
Telefone:

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa •BA,45920-000
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- DO ENVELOPE N" 01 "PROPOSTA DE PREÇOS"

6.1 No Envelope "Proposta de Preços" constará a carta-proposta, contendo a planilha de preço e os anexos: ANEXO IA
ANEXO IB, ANEXO IC, e ANEXO ID todos preenchidos e informando os prazos para entrega tanto dos equipamentos
como de todos os serviços executados, dentro do estabelecido rigorosamente no Anexo I.
6.2 As planilhas deverãc ser redigidas, preferencialmente, em 01 (uma) via datilografada ou editada por computador, em
língua portuguesa, com inguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Obedecendo estritamente os modelos dos
anexos para facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos. As referidas planilhas padrão de preenchimento (parte
integrante e obrigatória das propostas), deverão ser fornecidas em meio magnético inserido no envelope da proposta,
contendo especificação dos serviços/materiais cotados, segundo as exigências mínimas apresentadas nesse Edital e seus
anexos.

6.3 Indicar na Carta Projjosta os seguintes itens:
6.3.1 Razão social da proponente;

6.3.2 Endereço completei)(rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, UF);
6.3.3 Telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail). Site (caso possua);
6.3.4 Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora docertame;

6.3.5. Pessoa responsável pela assinatura do contrato, com endereço residencial, estado civil, profissão, cópia da carteira
de identidade e do CPF;

6.3.6 Responsável pelo contato com a Prefeitura com os telefones para localização.
6.4 A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope
"proposta". Se a propos a não informar este prazo será esta a validade considerada.
6.5 Ser apresentada sen I emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas
casas decimais após a v rgula (Lei Federal n° 9.069/95), discriminados por item, em algarismo (unitário e total). No preço
ofertado deverão estar ncluídas todasas despesas que incidam ou venham a incidir, tais como: fretes, impostos, taxas,
encargos enfim, todos o;custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.
6.6 As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos poderão ser verificado quanto a erros flagrantes e
de simples correção tal qual a discrepância entre valor total grafado em algarismos e por extenso: prevalecendo o de valor
compatível com o objeto do pregão, os quais serão corrigidos pela Pregoeira caso este decida fazer.
6.7 O Quadro abaixo d everá ser apresentado pela empresa Licitante, preenchido de acordo com os valores apresentados

na planilha de compos ção de preços, demonstrando a economia obtida, o valor da prestação mensal será o objeto de
Lances.

0

COMPARATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA - KWh/MÊS
OBJETIVO

tV

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

(A)CONSUMO TOT AL ATUAL (KWh/mês)

352.923

(B)CONSUMO TOT AL APÓS A SUBSTITUIÇÃO (KWh/mês)

137.117

(A)-(B)DIFERENÇ;\ DE CONSUMO

215.806

in\4:stimento com serviços de substituição das lâmpadas
VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO EM RS

244.379,70

6.8 O valor final total c feilado na fase de lances poderá ser ajustado no valor do lance ou a menor quando da apresentação

de nova proposta, de 'endo esta ser apresentada com cálculos exatos observando a quantidade de casas decimais
estabelecidas acima.

6.9 A proposta deverá conter o preço mensal e total multiplicando o preço mensal pelo número de parcelas considerado;

6.10 Na planilha de ptleço deverá constar expressamente, sob pena de desclassificação que quaisquer tributos, custos e
despesas diretos ou in diretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo aceii os pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus
adicionais.
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6.11 A empresa Licitantc deverá elaborar e apresentar utilizando modelo proprio, as planilhas de composição analítica de
preços e planilha de com )osiçâo de BDI.

6.12 A empresa deverá ipresentar juntamente com a proposta a quantidade de 318 pontos com todos os equipamentos
necessários para operar com Sistema de Telegestão, conforme as exigências de características técnicas constantes do
Termo de Referência.

6.13 Anexar junto a proposta, laudos ou ensaios acreditados pelo que as luminárias propostas apresentam índicede
luminância igual ou superior a 145 lumens/ Watts, devendo os mesmos ser acompanhados dos relatórios de ensaios
necessários à verificação da sua qualidadede acordo com os requisitos da Portaria 20/17 INMETRO, comprovando que

atendem à especificação desejada, como premissa para comprovação da eficiência necessária para atingir a economia no
gasto mensal do consumo de energia e cumprimento dos índices luminotécnicos necessários conforme exigidos nas
normas técnicas vigente:.

6.14 Apresentar no envelope de proposta a planilha de preços elaborada pela empresa licitante, comprovando a economia
obtida, e o valor da parcela mensal atingida.

6.15 Apresentar a planilha de fluxo luminoso mínimo, observando que a luminância mínima permitida é de 145
lumensAVatts.

6.16 Para as Luminária; de 150W, deverá estar incluso no preço os equipamentos de telegestão, sendo o total de 318
unidades.

6.17 O licitante vencedor, às suas expensas, apresentará à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos 01 (uma)
amostra de cada modelo de luminária, relê, sistema de telegestão monitorado através de prova de conceito, a serem

instalados, em forma de prova de conceito, afim de atestar as características técnicas especificadas no presente Termo de

Referência e nos catáloios apresentados, antes da homologação do Registro de Preços. O licitante vencedor terá 5 (cinco)

dias corridos para atend er à solicitação, sob pena de desclassificação. Não atendidos os requisitos determinados peio item
7 o licitante vencedor se rá desclassificado devendo ser chamado o segundo colocado e assim por diante.

VII. DO ENVELOPE

"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"

7.1 Os documentos poderão ser apresentados em originais ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório

competente, podendo também ser autenticados pela Pregoeira ou por membros da equipe de apoio até 30 (trinta) minutos
antes da hora marcada para a sessão de recebimento das propostas.
7.2 REGULARIDADE JURÍDICA

7.2.1 Registro comercial, no caso de empresaindividual;
7.2.2 Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social em vigor (que poderá ser apresentada na forma consolidada,

substituindo o contrato original), devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais e, especificamente,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores, com a
publicação no Diário O'tcial da Ata de Assembléia que aprovou o Estatuto.
7.2.3 Os documentos etn

apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

7.2.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Simples,acompanha da de prova da diretoria em exercício.
7.2.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, eatode
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2.6 Declaração formal de que atende às disposições do artigo 9°, incisos I, II e III da Lei 8.666/93.
7.2.7 No caso de CON SÓRCIO, a

LICITANTE deverá apresentar ainda instrumento de constituição de consórcio ou de

compromisso de consti uiçâo de CONSÓRCIO subscrito por todas as consorciadas, contemplando:
a) Denominação do consórcio;

b)
c)

Objetivos do consórcio, que deverão incluir a participação na presente licitação e, em sendo vencedor,
constituir se em sociedade de propósito especifico, nos termos do item 3.3.3 do presente EDITAL;

Composiç ão do consórcio, com a indicação do percentual da participação de cada uma das consorciadas na
licitação;

d) Indicação da empresa líder do consórcio;
e)

Compromisso de que as consorciadas responderão Isolada e solidariamente portodas as exigências do
mstrumer to convocatório e pelos atos praticados pelo consórcio, na fase da licitação, cobrindo integralmente
todas as c brigações assumidas

na proposta de preços e nocontrato;

Procuraç;io
comcond

outorgando à empresa líder poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis para concordar
ções, transigir, recorrer e desistir de recurso, receber notificações e citações, comprometer-se a
Enderefo: Av. Octânica.2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa •BA,45920-000
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assinar, em nome do consórcio e das demais consorciadas, quaisquer papéis e documentos relacionados com o
objeto da c mcessão.

7.2.8 A licitante deve apresentar os documentos de regularidade jurídica, no credenciamento. Caso a licitante não credencie
representante deveJuntá-1a no envelope de documentação.
7.3 REGULARIDADE FISCAL

7.3.1 Prova de inscrição rr o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ do Ministério da Fazenda.
7.3.2 Prova de inscrição 10 Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da

licitante. pertinente ao seà ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.
7.3.3 Prova de regularid de para com a Fazenda Federal através de Certidão conjunta emitida relativa à Dívida Ativa da
União, expedida pela Pr icuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão expedida pela Delegacia da Receita Federal,
inclusive contribuições sc ciais, ambas da unidade da federação onde a empresa licitante tem sua sede.
7.3.4 Prova de regularid? de para com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou
equivalente da unidade d.. federação onde a licitante tem sua sede.

7.3.5 Prova de regularid de para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do
Município ou eqüivalem^ onde a licitante tem sua sede. Estão Isentas da apresentação as empresas com sede no Distrito
Federal.

7.3.6 Prova de regularid? de relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos enca rgos sociais instituídos por lei.
7.3.7 Prova de regularid .de relativa à justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT),
em atendimento ao expôsIo na Lei Federal 12.440/11.
7.4 QUALIFICAÇÃO E CONOMICA-FINANCEIRA

7.4.1 Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata, ou Recuperação Judicial, expedido pelo Cartório
Distribuidor da sede da jiessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias corridos. Mesmo que não Express a
validade no documento.

7.4.2 Para comprovação

da qualificação econômico-financeira, a LICITANTE individual ou o CONSÓRCIO deverá

apresentar os seguintes dó'cumentos;
7.4.2.1 Balanço patrimor ial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, devidamente registrat os na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, vedada
a sua substituição por balanceles ou balanços provisórios, devendo comprovar valor do patrimônio líquido mínimo igual ou
superior a 10%(dez por c ento) do valor estimado para acontratação.
7.4.2.2 O balanço patriraonial deverá estar assinado por conta do contador ou técnico registrado no Conselho Regional de
Contabilidade em que tiv er sede a LICITANTE, com a indicação do número das páginas transcritas no livro diário, e ser
registrado nos órgãos con ipetentes(Junta Comercial do Estado em que se localizar a sede da LICITANTE).
7.4.2.3 No caso de socie dade

anônima, o balanço deverá estar publicado em órgãos de imprensa, na forma da legislação

vigente.

7.4.2,4 Para empresas do tipo sociedade limitada, deve ser apresentado o balanço devidamente acompanhado da cópia do
termo de abertura e encert-;amento do livro em que se acha transcrito, com o registro na Junta Comercial.

7.4.2.5 Para empresas co istituídas há menos de um exercício financeiro deve ser apresentado o Balanço de Abertura ou o
último balanço patrimoni al levantado, na forma do art. 31, 1, da LEI DE LICITAÇÕES.
7.4.2.6 Para empresas es rangeiras deve ser apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
último exercício social, c >m todos os valores convertidos para R$(reais).
7.4.2.7 A comprovação ■ ;apacidade financeira da empresa deverá ser através dos índices de balanço conforme abaixo

exigido. A exigência de jatrimônio líquido mínimo de 10% seja pela empresa ou no caso de CONSÓRCIO, consoante
estabelecido no item 2.3. 1, poderá ser substituída através dos Índices.
7.4.2.8 Demonstração d< s Indicees financeiras deverá ser apresentada em formulário próprio da empresa, conforme

segue:

7.4.2.9 índice de Liquid ez Geral (ILG) igual ou maior que l. Será considerado como índice de Liquidez Geral o
quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável à longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível à
Longo Prazo. A licitante leverá trazer o ILG calculado e assinado por profissional competente.
7.4.2.10
7.4.2.11

ILG =(A C+RLP)/(PC+ELP)> 1
1LC =(A C)/(PC)> 1
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7.4.2.12

ISG = AT/(PC+ELP)> I

7.4.2.13

GE = PC + ELP < 0,35

7.4.2.14

Onde;

7.4.2.15

ILG = ínc ice de liquidez geral

ILC = índice de liquidez corrente

7.4.2.16

ISG = (ndice de solvência geral

AT = ativo total

7.4.2.17

AC = ativo circulante

7.4.2.18
7.4.2.19
7.4.2.20

PC = passivo circulante
PL = patrimônio líquido
PC = passivo circulante

7.4.2.21

AT = ativo total

RLP = realizável em longo prazo
ELP = exigível em longo prazo
GE = grau de endividamento

ELP = exigível a longo prazo

7.5 QUALIFICAÇÃO TÈCNICA

7.5.1 O licitante deverá apresentar registro ou visto no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA,
em que possui domicílio.

7.5.2 O licitante deverá disponibilizar nesse envelope a planilha abaixo preenchida, onde o consumo apresentado não
poderá ser superior ao apresentado no Termo de Referencia.
CON SUMO DE ENERGIA

KWH/MENSAL

CONSUMO ATUAL

CONSUMO APÓS TIlOCA PARA LED
ECONOMIAf*)

(*)Deverá será presenta do planilha detalhando o cálculo da economia,no envelope de proposta.
7.5.3 PARA AS LUMI^

ÁRIAS PÚBLICAS DE RUA: Na fase de habilitação, o licitante deverá ter em mãos os laudos

dos ensaios em laboratór os

nacionais idôneos acreditados pelo INMETRO atendendo os requisitos da Portaria n° 20/17,

comprovando o total aten Jimento dos requisitos descritos no termo de referência:

7.5.3.1 Para possibilitar que o município possa efetuar em um futuro uma nova etapa de modernização de seu parque de
iluminação pública de rua, deve constar na documentação que as luminárias a serem instaladas na iluminação pública de
rua são utilizadas para implementar funções de redução de potência em locais programados, possibilitar também a
implantação futura de aplicações para os serviços caracterizados como Smart City ou equivalente, conforme exige o item
4.5 do termo de referência.

7.5.3.2 Os certificados j; ara implementação das luminárias devias públicas emitidos por laboratórios internacionais
deverão estar acompanha los necessariamente por tradução juramentada.

7.5.4 PARA QUALIFidAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL:
7.5.4.1. Comprovação de capacidade técnica para fornecimento do objeto, compatível em características e quantidades
como objeto da licitação, inclusive telegeslão, mediante apresentação de nomínimo Ol(um) atestado de desempenho
anterior fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa já tenha executado
serviços de substituição de Parque de Iluminação pública existente por outro parque moderno, com o objetivo de atingir
uma economia no consunio de energia das luminárias.

7.5.4.2. Possuir em seu qjjadro funcional, responsável técnico, com 1 ou mais CAT's compatível com o objeto licitado, ou

seja, comprovação de qite o profissional Já tenha executado serviços de substituição de Parque de Iluminação pública
existente por outro parquè moderno, com sistema de telegestão integrado, atingindo uma economia de no mínimo 60% no
consumo de energia das luminárias, através de luminárias com Tecnologia LED de alta eficiência.
7.5.4.3. Comprovação do vinculo funcional ou de emprego do Engenheiro Eletricista RT, onde o mesmo deverá estar
registrado no CREA, ser í através de sendo sócio da empresa, comprovado pela última alteração contratual, empregado

pode ser comprovado atrávés de contrato de trabalho ou assinatura na CTPS;
7.5.4.4. Comprovação de Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica Junto ao CREA de Origem;
7.5.4.5. O profissional indicado pela licitante para comprovação da capacidade técnico-profissional deverá ser

efetivamente o responsá^vel pela execução durante o contrato, dos serviços objeto destalicitação, o que deverá ser
comprovado através de declaração do RT;
Endcreso; Av, Oceânica, 2.994,- Abrollios I .Nova Viçosa - BA,4S920-000
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7.5.4.6. A substituição dós responsáveis técnicos durante o contrato será admitida, desde que se indique para substituí-los
profissionais que apresentem qualificações equivalentes ou superiores à mínima exigida no edital de licitação, tendo seus
nomes submetidos à prév a aprovação pelo Contratante.
7.6 DA VISITA TÉCNICA E DO PROJETO EXECUTIVO:
7.6.1 As empresas intere; sadas que desejarem realizar a visita técnica, deverão, por intermédio de seu representante, visitar
os locais das futuras ins alações das luminárias, e apresentar declaração conforme modelo anexo, atétrês dias úteis que
antecedera sessão do Pre.jão, para que tome conhecimento e declare estar ciente das condições locais c características para

subsidiar a elaboração d i

proposta de preços e sua execução, NÃO SENDO NECESSÁRIO AGENDAMENTO, apenas

comparecerem horário de expediente, sendo: 08:00 as 12:00
7.6.2 Em caso de consórc io, as empresas interessadas, apenas

uma das consorciadas, deverá realizar a visita técnica.

7.6.3 As despesas decoiTientes desta visita, bem como as demais incorridas na fase de proposta, correrão por conta
exclusivas das empresas nteressadas, sem qualquer direito a indenização, reembolso, ou compensação a qualquer título.
7.6.4 A empresa venced')ra deverá apresentar Projeto Executivo definitivo (detalhamento de todo os serviços a serem
executados, materiais a S':rem

utilizados, o processo de instalação, os recursos das equipes, o planejamento da substituição,
a confirmação dos locais e dos levantamentos efetuados, a situação dos braços das luminárias, os requisitos de cada local
para o atendimento da norma NBR5I01, o cronograma de substituição, cronograma de reuniões de acompanhamento,
definição de prioridades em comum acordo e outros) no prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato.

7.7 OUTROS DOCUMENTOS:

7.7.1 Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em Trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem

menores de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir del4(quatorze) anos (anexo
V).

7.7.2 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo.(Anexo VI).

7.7.3 Declaração da empresa informando que seus sócios, proprietários, dirigentes ou assemelhados não possuem qualquer
vínculo com a Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - Bahia.(Anexo Vil).

7.7.4 Certidão negativa e|nitida pelo Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CHIS.
7.7.5 Certidão negativa oelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por atos de Improbidade Administrativa mantido
pelo Conselho Nacional c e Justiça - CNJ.
7.7.6 Certidão negativa d e empresas Inidôneas, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU.

7.7.7 Ainda que possuan, restrições fiscais ou fazendárias, as micros e pequenas empresas deverão apresentar a totalidade
dos requisitos dispostos r a cláusula 8.3 acima e alíneas desta, exigidos para fins de comprovação da regularidade fiscal.
7.7.8 Os documentos em itidos

por via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante os licitantes

correspondente.
7.7.9 Não serão aceitos iirotocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital e seus An ;xos.

7.7.10 Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências do edital ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará a Proponente inabilitada.
7.7.11 Documentos apre; entados com a validade expirada acarretarão à inabilitaçâo do Proponente. As certidões que não
possuir em prazo de valic ade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60(sessenta) dias, não se aplicando
aos documentos em que a validade já esteja determinada neste Edital.

VIII. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:
8.1 Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência de impugnar o Edital, aquele que não o fizer em até 02
(dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão, por meio de protocolo junto a comissão de licitação do
município, nomes no endereço do escritório de representação da Prefeitura, cabendo aa Pregoeira decidir sobre a petição no
prazo de 24(vinte e quatro) horas subsequentes.
8.2 Acolhida à petição de impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.
IX.

DA SESSÃO DO PREGÃO:

9.1 A Pregoeira declararí

aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento.

9.2 Na abertura da sessão os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, não se admitindo o rompimento do lacre para

retirada ou inserção de qn aisquer documentos sob pena de desclassificação.
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa •BA,459204)00
Fone: 733208-1124 - CNPJ n*: 13.761.531/0001-49

mVA
9.3 Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, a Pregoeira fará divulgação verbal dos Interessados, sendo
que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do pregão, dando-se Inicio ao recebimento dos

envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e,"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".
9.4 Abertos os envelopes, serão feitas as suas conferências, análise de suas conformidades com as exigências do Edital e
posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes.
9.5 Cumprido os Itens: 9.1.,9.2., 9.3. e, 9.4,, serão desclassificadas as propostas que;
9.5.1 Forem elaboradas on desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos.
9.5.2 Apresentarem economia em KWH mensal inferior a prevista na cláusula 1.2 do Termo de Referência.
serão desclassificadas aquelas que não venham a ter demonstrada sua capacidade técnica através
da documentação requisi ada nesse Edital e seus anexos;

9.5.3 Bem como tambén

9.6 Para fins de ordem c e classificação das propostas, da melhor para a pior será considerado a proposta que apresentar a
menor parcela mensal err reais com o MENOR VALOR GLOBAL.
9.7 A Pregoeira procede á à classificação das propostas e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10%

(dez por cento), relativamente à melhor classificada, para participarem dos lances verbais.
9.8 Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 9.6 e 9.7, serão classificadas as propostas
subsequentes até o máxino de três,já incluída ai a de MENOR VALOR GLOBAL.
9.9 Na ocorrência de em iate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme item 9.7, a ordem para

esses lances será definida através de sorteio. Às Licitantes proclamadas classificadas serão dadas a oportunidade para nova
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço,
iniciando-se pelo autor proposta de maior valor.
I

9.10 A cada nova rodad^, será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a seqüência dos lances
seguintes.
9.11 O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menorpreço.
9.12 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa
de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenaçãodaspropostas.
9.13 A Pregoeira poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances verbais, na forma do item 9.12, caso
a Proponente vencedora seja inabilitada, observada uma nova ordem declassificação.

9.14 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades cabíveis.
9.15 Caso não se realize lances verbais, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contra ação, hipótese em que a Pregoeira poderá caso julgue necessário negociardiretamentecom a
Proponente para que seja obtido melhor preço.

9.16 Após este ato será çncerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor valor
global.
9.17 Se o detentor da m Ihor proposta não for qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte e houver, de

:lassificação, propostas elaboradas por microempresas ou empresas de pequeno porte que superem
não maior que 5%, a Pregoeira deverá convocar o detentor da melhor colocada delas para,
caso queira, apresentar n ova proposta no prazo de até cinco minutos.
acordo com a ordem de

a de menor valor em inlervalo

9.18 Se a licitante micrc empresa ou empresa de pequeno porte não se valer do direito de preferência a que alude o item

anterior, a Pregoeira t everá convocar os demais licitantes, de acordo com a ordem de classificação, que sejam
microempresas ou empr :sas de pequeno porte e que se enquadrem na hipótese do item 9.17 para, acaso queiram, exercer
igual prerrogativa.
9.19 Se nenhum dos licitantes exercerem o direito de preferência, o objeto será adjudicado ao detentor da proposta
originariamente vencedora do certame.
9.20 A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme
definido neste Edital e seus .\ne.xos, decidindo motivadamente arespeito.
9.21 Sendo aceitável a oferta será, verificada o atendimento das condições de habilitação pela Licitante que ativer

formulado através do ENVELOPE"DQÇUMENTAÇÃG DE HABILITAÇÃO".
9.22 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na Sessão

Pública de Processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante substituição e apresentação de

documentos, ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações e certificado pelo(a) Pregoeiro(a).
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 - CNPJ n*: 13.761.531/0001-49

9.23 Constata do o atendimento pleno às e.xigências do edital, será declarada a Proponente vencedora sendo-lhe adjudicado
o objeto deste Editai pela Pregoeira.

9.24 Se a oferta do Proponente não for aceitável ou se o licítante desatender às exigências de habilitação, a Pregoeira
equentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que a enda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Se a empresa vencedora for
microempresa ou empre a de pequeno porte e apresentar alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação (art. 43, §

examinará as ofertas sub

r, LC n". 123/06).

Parágrafo Único. No caso de a licitante declarar ser microempresa ou empresa de pequeno porte para obter os benefícios do
que trata a iei complementar 123/2006 de forma ilícita, com intuito de obter vantagem em relação as demais licitantes,
incorrerá na pratica do crime previsto no artigo 335 do código penal, e no artigo 46 da lei 8443/92.

9.25 Da sessão será registrado o valor da proposta classificada, ao finai, deverá ser assinada pela Pregoeira, Licitantes
Credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio.
9.26 A Licitante vencedc ra, no

tempo fixado pela Pregoeira, deverá apresentar nova Proposta contendo os preços, unitário

com no máximo duas cas as decimais e global, obtidos através da negociação efetuada na fase de lances verbais.

9.27 Se a licitante vencedora, injustiflcadamente não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, a sessão
poderá ser retomada e, o demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas
respectivas ofertas, obse rvado que a Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o
desistente às penalidades constantes neste edital.
9.28 Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será retomada.
X.DOS RECURSOS

10.1 Declarada à vencedora, qualquer que seja a Licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, sob pena de
preclusão, poderá manif^tar imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando lhe
será concedido o prazo d £ 03(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais Licitantes desde
logo intimadas para apre entar as contrarazões. em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vi;ta imediata dos autos.
10.2. O recurso contra
decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, iniciando-se com a manifestação motivada do
recorrente de sua intenç ão, devendo ocorrer imediatamente após a declaração do vencedor do certame, podendo ser
formulado verbalmente t a sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e dirigido à autoridade superior e

apresentado à Comissão Permanente de Licitação.
10.3 O acolhimento do "ecurso pela Pregoeira ou pela Autoridade Superior, importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

10.4 Decidido (s)o(s) recurso(s)e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará
objeto à Licitante venced ora.
10.5 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, através de comunicação
publicada no Diário Ofic al eletrônico do Município.
10.6 A falta de manifestaíção imediata

de recurso e a adjudicaç;;io

e motivada do licitante durante a sessão do pregão importará a decadência do direito

do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor na mesma ata efetivando a homologação da

proposta ganhadora.
XI.

DO CRITÉRIO E FORMA DE JULGAMENTO

11.1 No julgamento das propostas considerar-se-à vencedora aquela que. tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos
deste Edital e seus Anexos, e ofertado o MENOR VALOR GLOBAL.

11.2 O resultado do juliamento das propostas será disponibilizado aos interessados na Prefeitura Municipal de NOVA

Comissão
VIÇOSA - BA na sala dJ-""—" Permanente de Licitação, para intimação e conhecimento dos interessados.
intPrP«=,Hr>c
Xli.

DA FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS:

12.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações do ANEXO I (Termo de Referência).

12.2 O prazo de início de implantação dos serviços será de até 60 (sessenta) dias. contados do recebimento das ordens de

serviços, que por sua vez; serão emitidas após a aprovação do projeto executivo definitivo pela contratante.

12.3 Os locais destinados as instalações deverão proporcionar o atendimento a Normativa ABNT NBR 5101 de 2012, desde
Endereço; Av. Oceânica,2.9W,- Abrollios I Nova Viçosa •BA,4S920-000
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que as condições de instalação (espaçamentos e altura dos postes, dímensionamento das vias ae ciixulação de vefculosede
pedestres) proporcione o atendimento da referida norma nos quesitos de iluminância média e uniformidade média e demais
normas associadas constantes neste Termo de Referência acompanhadas de acessórios indispensáveis ao seu perfeito
funcionamento.

12.4 As adequações da:, conformidades para a devida instalação das luminárias, de acordo com ocronogramareaiizado,
serão realizadas peiacon^ratante.

12.5 O recebimento dos lerviços será nos termos do art. 73 e, seguintes da Lei 8.666/93. A licitante vencedora deverá;
12.5.1 Instalar os equip:imentos nos locais determinados pelo município e dentro do que está estabelecido nesse edital e
seus anexos e limitados unicamente ao total licitado.

12.5.2 Fazer a substituição dos equipamentos poroutro de característica idêntica ao instalado e aceito em caso de defeito,
baixo desempenho ou necessidade de reparos, sem custo para a Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA, durante os 05
(cinco) anos de garantia; exceto quando por furto, roubo ou ato de vandalismo, ou acidentes e por dolo da concessionária de
energia elétrica local quando então os custos serão de responsabilidade da Prefeitura.
12.5.3 Executara instalação e testes dos equipamentos para o cumprimento do contrato.
12.6 A contratada na execução do objeto deste edital poderá utilizar de mão de obra de empresas terceirizadas, mantendo
para ela, à responsabilidade integral e direta dos mesmos perante omunícipio.
12.7 A entrega deverá ser executada conforme cronograma aprovado no projeto executivo definitivo, com a emissão de
todas as ordens de serviç os, onde devem constar as quantidades e o(s) serviços/ produto(s).
12.8 0(s) material(is) ou serviços seráfão) recebido($) da seguinte forma:
12.8.1 Provisoriamente tara posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e validades quando
for o caso, devidamente ipós à aferição da qualidade e quantidade e conseqüente aceitação.
12.8.2 Definitivamente após a aferição da qualidade e quantidade e conseqüente aceitação.
12.9 Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, inclusive o frete até o local do município, correrão inteira e
exclusivamente por conta da futura CONTRATADA.

12.10 A Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA - BA através do departamento designado para acompanhamento adotará
o seguinte critério de procedimento durante a vigência docontrato:

12.10.1 Emitir todas as! ordens de serviços, de uma única vez, conforme cronograma estabelecido no projeto executivo,

onde constará a quantidáde, o produto, local de cada substituição, incluindo endereço e responsável pelo acompanhamento
dos serviços e data da eriissão.

12.10.2 A Prefeitura fornecerá equipe de apoio responsável para organizar junto aos órgãos de trânsito e segurança, para
viabilizar bloqueios e oi facilidades necessárias para execução dos serviços nas vias em prol da segurança dos empregados
da CONTRATADA e dí população.
12.10.3 Cópia das ordctts de serviços será remetida ao responsável e indicado do município para acompanhar a substituição
das luminárias dentro dos prazos contratados.

12.10.4 O responsável pelo município aprovará as planilhas de medição (consolidação das atividades, conforme
cronograma preestabelecido por ambas as partes), de acordo com as ordens de serviços emitidas.
12.11. Caso ocorram irregularidades na execução dos serviços, serão adotados os seguintes procedimentos:

12.11.1 Será emitido um documento formal e protocolado com a CONTRATADA o motivo detalhado da Irregularidade
apresentada, podendo tste em até 5(cinco) dias úteis efetuar o devido reparo ou protocolar sua defesa, devendo o
responsável a por seu de acordo ou não na defesa apresentada.
12.11.2 Caso ocorram 05 (cinco) irregularidades não regularizadas e sem qualquer justificativa da CONTRATADA

durante a vigência do Contrato, a Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA notificará o fornecedor sobre os fatos

decorrentes e apontadosjpelas Secretarias requisitantes.

12.11.3 Tendo sido notjificado cinco irregularidades de natureza grave constatada após o julgamento administrativo ou

judicial (em caso de hbuver judicializaçào) e não havendo qualquer justificativa da CONTRATADA e esta incorrer
novamente no descumprimento das mesmas Irregularidades, o contrato poderá ser cancelado, sendo adotadas as medidas
listadas nos itens descrilÍDS no item XVIII abaixo(DAS PENALIDADES).

Paragrafo Primeiro. Será considerado irregularidade de natureza grave o descumprimento de 10 notificações de natureza
simples, após o reconhecimento em decisão administrativa ou judicial, assegurado o direito ao contraditório sem que haja o
cumprimento da obrigação da CONTRATADA,considerando-se assim uma falta de natureza grave.
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Parágrafo Segundo. Será considerado falta de natureza grave aquela que após o reconhecimento em decisão administrativa

ou judicial, assegurado o direito ao contraditório àquela que interromper a prestação de serviço em mais de 50% do setor
em referência por culpa exclusiva da CONTRATADA e esta não ter tomado as devidas providencias de reparo dentro dos
prazos adequados.
XMI. DO PAGAMENTO:

13.1 O pagamento deve á acontecer no prazo de até 10 (dez) dias
energia resultante do cc njunto de ordens de serviços aprovadas

após apresentação da primeira medição de consumo de

na planilha de medição, a partir do primeiro mês de

implantação, e assim sucessivamente a cada 30 dias, durante os 60 meses, acompanhado da apresentação da nota fiscal e
planilha de medição. As "aturas deverão conter os seguintes dados;
13.1.1 Data de emissão

13.1.2 Estar endereçada
13.1.3 Razão Social: Pre "eiiura

Municipal de NOVA VIÇOSA •BA

13.1.4 Endereço: XXXXXXXXXXX
13.1.5 CNPJ n°XXXXXXXXXXXXXx

13.1.6 Número da ordem|de serviço correspondente
13.1.7 Quantidade de kwh mensal economizado:

13.1.8 Especificação do produto/serviço fornecido;
13.1.9 Número e Valor

da parcela com o total da fatura que deverá ser proporcional ao total projetado do serviço

correspondente executad )através destas ordens de serviços;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do contrato atestará o recebimento da primeira parcela com a Nota Fiscal de cada ordens de

13.2 O Gestor do Munic

a, e apartir desta automaticamente a cada 30 dias através do setor de pagamento do Município.
13.3 Durante toda a execução do Contrato, a Contratada deve manter as condições de habilitação exigidas nesta licitação;

serviços concluída e acei

XIV.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

14.1. As despesas desta contratação far-se-á da rubrica do orçamento de despesas do Munícipio e ou respectivamente de

cada órgão deste, refererjtes ao somatório dos custeios com energia elétrica (consumo e manutenção) com o da iluminação
de rua, incluindo aí o repasse mensal da arrecadação da CIP e de mais receitas correntes.
Poder

2

Executivo

Orsão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

12

Secretaria Municipal de Viação, Obra c Serviços Públicos

Unidade

1201

Gabinete do Secretario Municipal de Viação, Obras e Serviços

Atividade

2.042

Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública

Elemento

3390.39.00

Fonte

00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Recursos Ordinários

Públicos

XV.

DOS REAJUSTES E DA RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA:

15.1 Será automaticamente corrigido o valor a ser pago ao CONTRATADO quando do aumento de cada reajuste do valor

da energia elétrica.

15.2 Os valores mensais

poderão sofrer alterações, observando-se as disposições contidas na Lei 8666/93, artigo 65, e seus

incisos.

15.3 A solicitação de re» isão de preço feita por parte da CONTRATADA deverá demonstrar de forma clara, por intermédio

de planilha de custos, a camposição do novo preço com seus argumentos.

15.4 Na análise de solic taçâo, entre outros critérios, deverá ser realizada a comparação das taxas de juros praticadas no
mercado brasileiro.

15.5 Sendo julgado procedente o pedido de revisão será mantido a mesma proporcionalidade diferencial da economia

gerada e os propostos pelo licitante à época da realização do certame licitalório.

15.6 E vedado a CONTRATADA interromper os serviços objeto deste edital enquanto aguarda o deferimento ou não do
pedido de revisão de preços por ela solicitada.
Enderefo: Av. Oceânica, 2.994,-Abrollios I Nova Viçosa - BA,4S920-000
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DO CONTRAtO:

16.1 Será lavrado contrato conforme este cdiial, devendo os pagamentos ser feitos após a entrega de cada ordem de serviço
aceita e emitida a prinieira conta de energia pela concessionária local de energia em respeito ao princípio de eficiência

norteador da administratilo pilblica em 60(sessenta) parcelas para cada ordem de serviço.

16.2 A execução do cóntrato será acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela Prefeitura Municipal de
NOVA VIÇOSA • BA ou Gestor do Contraio, que deverá além de acompanhar e fiscalizar, atestar as NotasFiscais/Paturas

dos sei%'iços conforme este edital, desde que tenha sido executado a contento, e encaminhamento da documentação para
cada respectivo pagame ito,

16.3 Após a execução d is ordens de serviços c o aceite da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA e a partir da segunda

parcela até a parcela 60(sessenta) de cada ordem de serviço, a liberação do pagamento se dará de forma automática.

16.4 As decisões e providencias solicitadas pelo servidor designado que ultrapassarem a competência do representante da
CONTRATADA deverá ser solicitado ao seu gestor, em tempo hábil, para a adoção das medidas que se fizerem necessárias.

16.5 A Administração, devidamente representada na forma dos subitens anteriores, somente poderá rejeitar, no todo ou em

parte, os materiais ofertidos, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA, se entregues em desacordo com
as especificações estabelecidas no Termo de Rcferéncia'EspeciricaçÕes do objeto, neste Edital e no Contrato a ser firmado,
na forma da minuta anexada.

16.6 A adjudicatária de /erá indicar um preposto, aceito pela Administração da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA
para representá-la na ext cução dos serviços, durante a vigência do contrato.

16.7 A liciiante venced|5ra será oficialmente convocada para, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contados do

recebimento da convocação, assinar o termo de Contrato, sob pena de cair do direito contratado, sem prejuízo das sanções
previstas no Art. 81 da Lei n". 8.666/93.

16.8 Como condição paj-a celebrar o Contrato, o licitantc vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação

exigidas na licitação. |

16.9 No caso de emFjresas consorciadas deverão apresentar comprovação de constituição de SOCIEDADE DE

PROPOSITO ESPECÍFICO,segundo as leis brasileiras, na forma de Sociedade Limitada, com sede no MUNICÍPIO e com
estrutura administrativa, contábil e fiscal específica;

16.10 Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar

justificativa porque não o fez, a Administração convocará a segunda empresa classificada e. assim, sucessivamente, na
ordem de classificação, obedecido ao disposto nos incisos XXII c XXlll, do Art.l I, do Decreto n" 3.555/00, alterado pelo
Decreto n"3.693/00 e do;§2°do Artigo 64, da Lei 8.666/93.

16.11 O presente Edital <| seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do contrato a ser

firmado, independentemejnte de transcrição.

16.12 É facultado a Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA, quando a convocada não assinar o contrato no prazo e

condições acima estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou

revogar este Pregão, independentemente da comunicação prevista no Art. 81 da Lei 8.666/93.
16.13 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o

descumprimento total da bbrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

16.14 O disposto neste sub item não se aplica às licitantes convocadas nos lermos do § 2® do Artigo 64, da Lei 8.666/93,
que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e ao preço.
XVII. DAS PENALIDAlDES:

17.1 Pela inexecução totií ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA poderá

sujeitar-se as seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, garantida prévia defesa:
17.1.1 Advertência, por e: crilo, no caso de pequenas irregularidades;

17.1.2 Em caso de atraso injustificado na prestação do serviço do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa demora

de 2%(dois por cento) ap mês sobre o valor do contrato, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em

atraso. A referida multa não impede que a Administração rescinda unilatcralmente o contraio e aplique ou transações
previstas na legislação vigente;

17.1.3 Suspensão lemport ria de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por
prazo não superior a 02(d jís) anos, nos seguintes termos;
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17.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perduraremos motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
17.1.5 Cancelamento do contrato e demais medidas previstas na Lei 10.520/02.

XVIII. DA HOMOLOGAÇÃO - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:
18.1 Após a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ato contínuo ao pregão, e a vista do relatório de julgamento,

o Prefeito/Gestor Municipal efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório, homologando o contrato, ou
se for o caso, mediante decisão fundamentada ele poderá revogar alicitação;

18.2 A decisão da autoridade competente será afixada em mural da sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Viçosa - BA;

18.3 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimcnto da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas. Esta sanção não se aplica aos licitantes remanescentes que forem chamados de acordo
com a ordem de classificação, e que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro registrado,
inclusive quanto ao prazo e preço.

XJX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
19.1 -As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretada sem favor da ampliação da disputa, respeitada a

igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança
da contratação.
19.2 O resultado do presente certame será divulgado nos meios de comunicação exigidos pela legislação vigente, e ainda no
endereço eletrônico httD://www.nQvavicosa.ba.gov.br

19.3 - Até 02 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa ou empresa poderá
solicitar esclarecimentos^ providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, pessoalmente junto ao Departamento de
Licitação Municipio.
19.3.1 • A petição será d rigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 02 dias úteis.
19.3.2 • Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
19.4. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira

19.5. Integram o present^ Edital:
ANEXOI-TERM D

DE REFERÊNCIA -ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

ANEXO IA -TERj^O DE VISTÔRIA TÉCNICA;
ANEXO IB-DEC -ARAÇÃO
ANEXO IC- PLAN ILHA

DE APRESENTAÇÃO PROJETO EXECUTIVO;

ESTIMATIVA DE CONSUMO E ECONOMIA PREVISTA E PLANILHA DE PREÇOS;

ANEXO ID - PLANILHA LAMPADAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO COM DEMONSTRATIVO DAS LUMINÁRIAS QUE SERÃO

INSTALADAS E I^ANILHA DE FLUXO LUMINOSO MÍNIMO QUE DEVERÁ SER OBEDECIDA;
ANEXO I!- DECL ARAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO EDITAL;

ANEXO III - DEC .ARAÇÃO DE MICROEMPESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
ANEXO IV - DEC -ARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR;

ANEXO V - DECl ARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO,
ANEXO VI - DEC -ARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO;
ANEXO VII - CONTRATO MINUTA;

19.6. Os esclarecimento relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 08:00 às 12:00 horas, na

Licitação, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, a Av. Oceanica, n®. 2.994, Abrolhos l,
Nova Viçosa - BA - CEI'45920-000.

Comissão Permanente d

19.7. Cópia do Edital, \nexos e Planilhas (Credenciamento e Proposta - Programa Gerenciador), deverão ser retirados
junto ao Departamento de Licitação.
19.8 • Para dirimir quais quer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o
Viçosa- Bahia.

foro da Comarca de Nov a

Nova Viçosa, 14 de outu,fero de 2019.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
I.DO OBJETO:

1.1 O presente termo te[n por finalidade estabelecer condições de contratação de pessoa juridica especializada visando a
aquisição e instalação ^e equipamentos para a reordenaçào Luminotécnica do Sistema de Iluminação Pública dos
logradouros deste município, por 60 meses, conforme especificados neste anexo.

1.2 Instalação de equipamentos completos de Iluminação Pública em logradouros públicos com a sua substituição da

finalidade precipua de, nelhorar a qualidade da iluminação atual e reduzir o consumo atuai médio que é aproximadamente

de 353.000 Kw/h, pari no mínimo de 138.000 Kw/h, possibilitando que os custos sejam suportados todos com a

arrecadação mensal da CIP descontando os valores pagos na manutenção da iluminação pública e energia elétrica, mediante

a substituição de cada ponto luminoso provido de materiais contaminantes presentes nas lâmpadas atuais, porluminárias
com tecnologia de LED homologadas e normatizadas conforme ABNTNBR5101 de 2012, desde que as condições de

instalação (espaçamentcjs e altura dos postes, dimensionamento das vias de circulação de veículos e depedestres)
proporcione o atendimento da referida norma nos quesitos de ilumináncia média e uniformidade média e demais normas

associadas constantes neste Termo de Referência acompanhadas de acessórios indispensáveis ao seu perfeito
funcionamento, com o fornecimento de corpo técnico e mão de obra especializada.

^ 2. DA justificativa!DA CONTRATAÇÃO:
2.1 Necessidade pública de REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA do parque de Iluminação Pública de
logradouros, vias, praç is, áreas públicas concomitantemente REDUÇÃO DA DESPESA CORRESPONDENTE A
MANUTENÇÃO promo vendo aumento da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos naturais (energia elétrica) com
maior economicidade e s

gurança, além do aumento da segurança com uma iluminação pública mais eficiente.

2.2 Pretende-se um sistema de iluminação customizada que efetivamente atenda o interesse público, rentável e vantajoso

para o Município com serviços do objeto em conformidade com as normas pertinentes e com fornecimento de materiais e

equipamentos que atendem as especificações técnicas definidas neste TERMO DE REFERÊNCIA.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1 Todo o investiment

será feito pelo licitante ganhador, que deverá ser pago pelo município mensalmente em

60(sessenta) parcelas coin aceite de cada ordem de serviço proporcional ao total dos serviços, com reajuste referenciado ao
da tarifa de energia elé rica e ou da inflação do periodo (o que for maior), compreendendo todos os quantitativos de
atividades necessários ao atendimento das especificações técnicas.

3.2 A duração do contrato será descrita neste edital, periodo igual e equivalente a garantia minima das luminárias (05 -

cinco anos) após a subskituição e aceite de cada ordem de serviço respectivamente), incluindo em todo este período a

reposição dos equipamekos que porventura apresentarem defeitos. O Município recusará qualquer tipo de material ou

equipamento que não atendam às especificações definidas neste Termo de Referência,sem qual quer custo adicional.
3.3 O atendimento dos ni veis de ilumináncia média e uniformidade media minima da iluminação são os estabelecidos neste
Termo de Referência en obediência nos critérios técnicos impostos pela Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA,

conforme ANEXO I e Á Norma ABNTNBR-5101 de 2012, desde que as condições de instalação (espaçamentos e altura

dos postes, dimensionamento das vias de circulação de veículos e de pedestres e etc) proporcione o atendimento da referida
norma nos quesitos de ilumináncia média e uniformidade média.

4. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIÇA A SER REORDENADO:
4.1 A licitante elaborará estudos e preencherá conforme modelo da planilha anexada (ANEXOl "D"), esboçando

aluminância mínima para cada ambiente de acordo com a Norma pertinente, indicando as substituições a serem realizadas
nos pontos de iluminaçlo pública por tipo e potência de lâmpada, informando a estimativa/compromisso de redução de
consumo de energia etòrica em kWh, considerando o mapeamento do uso diário por áreas estabelecido pelo Município.
Para a iluminação pública de rua considerar 11.86 horas diárias por 30 dias mensais.

4.2 As obras e serviços.de engenharia que constituem o objeto da licitação compreendem todas as atividades necessárias à
reordenação/melhoria da planta de iluminação pública, tais como o projeto executivo, fornecimento e instalação das
luminárias com todos o^ acessórios necessários às substituições das existentes (entende-se por acessórios os adaptadores,
conectores, fita isoíante, relês e etc), o remanejo das luminárias e lâmpadas substituída sem perfeito estado, destinação final

das lâmpadas e luminárias substituídas com defeitos além de controle tecnológico de todas as atividades afins.
4.3 Os casos em que nã houver compatibilidade das luminárias aos braços, a LICITANTE deverá apresentar uma solução
técnica sem ônus para o município, exceto em casos em que o braço for comprovado inabilitado tecnicamente e não
condizente às demais exigências das Normas.
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4.4 Todos os equipamentos necessários à reordenação prevista neste termo serão foniecidos pelo LICITANTE bem como

os materiais integrantes do sistema de Iluminação Pública e relacionados visando a melhoria e eficiência, acompanhados de

atualização da base de Üados patrimoniais do Sistema de iluminação Pública de Avenidas/Ruas e Praças no momento da

implantação das novas luminárias.

4.5 Faz parte do escopo deste termo a apresentação de projeto técnico que possibilite ao Município a modernização de seu

parque luminotécnico i implementação das funções telegerenciáveis (analógica de OalOv), promovendo agilidade no
processo de acompanhamento, gerenciamento c manutenção do parque. As luminárias devem ser munidas de plataforma
que possibilitem a implantação de aplicativos para os serviços caracterizados como SmartCit ou equivalente em todo o
parque luminotécnico.

4.6 Para a apresentação da proposta, o licitanie deverá no caso das luminárias para Iluminação Pública de Rua, ter que

fazer a proposta de acor|do com as normas NBR ABNT 5101 de 2012, desde que as condições de instalação (espaçamentos

e altura dos postes, dimensionamento das vias de circuiaçào de veículos e de pedestres e etc) proporcione o atendimento da

referida norma nos quesitos de ilumináncia média e uniformidade média, o encargo de elaboração, como previsto no § 1°
do art. 7° da Lei n" 8.666/93, do projeto executivo luminotécnico conceituai necessário à execução do objeto licitado, que
conterão estudo da distribuição fotométrica no logradouro, assimulações estáticas e dinâmicas, alternativas técnicas e

econômicas, visando a ^FICIENTIZAÇÂO e REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGiA,em conformidade com a Norma

ABNT NBR 5101 de 2012, podendo, para tanto, ser utilizados softwares dos fabricantes de lâmpadas/luminárias, que

também poderão ser utilizados para as medições de verificação do atendimento aos requisitos das mencionadas Normas,

devendo ser apresentada declaração de comprometimento de apresentação do projeto executivo utilizado no prazo de

60(sessenta) dias após Á assinatura do contrato.

4.7 Apresentado o projeto executivo definitivo, aprovado pelo contratante, serão emitidas todas as ordensdeserviço
conforme especificação e cronograma estabelecido no documento de planejamento de implantação, pormeiode ata assinada
por ambas aspartes.

4.8 O prazo de vigência da contratação será de 60 (sessenta) meses acrescido do prazo relativo à aceitação e execução de
cada uma das ordens de :erviços emitidas conforme Art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.

4.9 Caso ocorra uma atividade ou serviço não descrito no Edital, mas imprescindível ao atendimento da necessidade
pública posta, far-se-á projeto específico, que poderá ser acrescentado na Planilha de Preços mediante termo aditivo, e

acordado entre as PartesJ condicionado a ser, nos mesmos moldes de serviço de reordenação luminotécnico.

4.10 Após aceitação dò orçamento apresentado pela LICITANTE. o Município formalizará a autorização para início da
execução dos serviços, mediante emissão das correspondentes Ordens de Serviços da forma acordada entre as Partes.

4.11 O atendimento dos níveis de ilumináncia média euniformidade media mínima da iluminação estabelecidos no Termo

de Referência e na Norrta ABNTNBR-5101de 2012 é responsabilidade exclusiva da LICITANTE, que estará obrigada a
revisar o projeto e serviçbs executados, quando necessário, sem ônus para o Município.
5. REQUISITOS DE QUALIDADE TÉCNICA MÍNIMA:
5.1 Constituem requisitoslde qualidade técnica mínima:

5.1.1 Especificação técnida dos equipamentos - As características dos equipamentos(especialmente luminárias-lP) ofertados
devem coincidir com as indicadas no presente termo de referência, devendo os mesmos sera companhados dos relatórios
de ensaios necessários à verificação da sua qualidade de acordo com os requisitos da Portaria 20/17 INMETRO,
comprovando que atendein à especificação desejada;

5.2

Redução de Consbmo de Energia Elétrica - A introdução de equipamentos LED com alta eficiência luminosa

conforme especificado nesse termo, garantirá a redução de consumo de no mínimo 61% do valor total consumido

atualmente, e que deverá ser demonstrado em planilha com as especificações do que se pretende.

5.2.1 O desatendimento deste requisito configurará descumprimento de condição essencial ao resultado do Projeto de

Reordenação Luminotécnica do Município, por desconsiderar a necessidade pública a satisfazer, constituindo motivo para

desclassificação da propoiiente e da rescisão do contrato, conforme art. 78, inciso 1, da Lei n°8.666/93.Cumprindo todos os

itens de qualidade estabelecidos nesse Termo de Referência e nas Normas vigentes, o mínimo de redução aceitável pelo
município é o suficiente para que o município consiga arcar além do valor da energia elétrica e a manutenção do parque de
iluminação pública, com ai parcela da reordenação da iluminação apenas com a arrecadação mensal daClP.

5.3 Caso os serviços prestados não atinjam a proposta ofertada, o município poderá glosar da medição da contratada o
valor proporcional ao percentual não atendido.

5.4 E necessário que os valores de iluminação após a substituição sejam iguais ou maiores do que os encontrados
anteriormente, valores etses, que se referem aos também aos índices luminotécnicos, cumprindo os requisitos da
NBR5101/2012.

5.5 Pontos selecionados pela prefeitura devem ser medidos antes e depois da troca, sendo os valores auditados pela
prefeitura no momento da execução dos procedimentos.
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Parágrafo Primeiro. Para este cálculo e demonstração deve ser inserida no Envelope "DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO" e no Envelope "PROPOSTA DE PREÇOS" onde proponente poderá considerar as perdas relativas ao
reator das lâmpadas e luminárias existentes.

Parágrafo Segundo. Pára a demonstração da eficiência para a Iluminação Pública (de Rua) fica notório e simples de

verificação após sua instalação, pois é conhecido que as concessionárias de energia cobram na razão de 11,86 horas por dia,

e o número de dias correspondente ao mês, bastando, portanto, a multiplicação correspondente e a análise da conta emitida
pela concessionária.

i

5.6 Substituição de luminárias - A substituição de luminárias a que alude este projeto não pressupõe trocar uma por outra,

simplesmente, mas, ao rtalizar as substituições indicadas na Proposta a licitante fezê-lo em estrita conformidade com o que
a Norma ABNT NBR 5101 determina para a iluminação de vias e logradouros públicos.

6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO LUMINÁRIAS

6.1 Características geraib;
6.1.1 Todas as luminárias com tecnologia LED a serem empregadas nas substituições previstas no Termo de Referência
devem possuir as características de qualidade técnica mínima nele indicadas:

6.1.2 As luminárias deverão ter a mesma qualidade especificada nesse Termo de Referência visando garantir e ressaltar a
Iluminação da cidade.

6.1.3 As luminárias destinadas ao atendimento de logradouros, avenidas, devem ser apresentadas e fornecidas para
atendimento à norma ABNT NBR5101:2012;

6.1.4 O corpo (estrutur^ mecânica) da luminária deve ser em liga de alumínio injetado à alta pressão ou extrudado,
pintado através de processo de pintura eletrostática a base de tinta resistente à corrosão;

6.1.5 A luminária deve possibilitar a montagem em ponta dos braços e suportes de diâmetro 48,30±l,0mm e 60,30+0/3mm, caso os braços existentes não possibilitem a instalação adequada ao atendimento da norma ABNTNBR510I/2012

os custos desta adequação serão cobertos pela CONTRATANTE.

6.1.6 No corpo da lumíijiária deve ser previsto um sistema dissipador de calor, sem utilização de ventiladores ou líquidos,
que não permita o acúmulo de materiais que prejudiquem a dissipaçâo térmica do sistema ótico e do alojamento do driver.
A luminária deve garantir a correta dissipaçâo do calor durante a sua vida útil, de acordo com as especificações térmicas do
LED utilizado;

6.1.7 O fabricante das luminárias deve apresentar os cálculos da temperatura de junção (Tj) em função da resistência
térmica do LED (Rth), da corrente (I), da tensão(V)aplicada ao LED e ainda da temperatura no ponto de solda duradoLED
à placa(Ts);

6.1.8 As lentes devem ser constituídas de material adequado aos fins ópticos, devendo ser resistentes às radiações
ultravioleta e infravermelho presentes no meio ambiente;

6.1.9 Para avaliação do atendimento dos requisitos previstos no Termo de Referência para luminárias para iluminação de
vias publica deverão ser apresentados pelos licitantes os laudos de laboratórios reconhecidos internacionalmente e

INMETRO, de todos os modelos propostos, com todos os ensaios realizados com a aprovação nos limites aqui estipulados;
6.1.10 A luminária deve i presentar características mecânicas, elétrico-ópticas, fotométricas, térmicas, resistência ao meio e

de durabilidade e todas ai normas abaixo precisam de ensaio em laboratório acreditado INMETRO ou internacionalmente

reconhecidos.
6.2 LUMINÁRIAS• Características mecânicas das luminárias:

6.2.1 As características jnecânicas das luminárias empregadas na execução do projeto devem atender as normas

NBR1EC60598-1, NBR i!eC60598-2-3 e NBR 15129; e Sobre marcação (seção 6 da NBR 15129:2012), aplicam-se as

disposições da ABNT NBR 1EC60598-1:20I0, Seção 3. Adicionalmente, o folheto de instruções que acompanha aluminária
deve fornecer, no mínimo, as seguintes informações:
6.2.1.1 Posição de projeto (posição normal de operação);
6.2.1.2 Massa, incluindo dispositivo de controle, se existir;

6.2.1.3 Área máxima projetada sujeita à força do vento, se prevista para montagem a mais de 8 m acima do solo;

6.2.1.4 Gama das seções Jos cabos de suspensão adequados para a luminária, se aplicável;
6.2.1.5 Ser apropriada paj^a uso interno, desde que os 10''C admitidos pelos efeitos da movimentação natural do ar não
sejam subtraídos da temperatura medida;
6.2.1.6 Dimensões do compartimento onde a caixa de conexão é instalada; e
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