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CONTRATO N°  5-454-2018 

TERMO DE CONTRATO que entre si fazem 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL e BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA-EPP, 
vencedora do PREGÃO PRESENCIAL ARP - 
Edital 040/2017-FMAS". 

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, 

inscrito no CNPJ sob o n°14.779.611/0001-94,com sede administrativa 
na Rua João Calmon, n° 189, Centro, Teixeira de Freitas - BA, neste 
ato representado pelo Secretário Municipal, Sr. GILBERTO SOUZA 
SANTOS, doravante denominado de  CONTRATANTE,  e do outro lado a 

empresa  BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA-EPP,  pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 08.778.869/0001-73, Inscrição 
Estadual n° 082.450.23-4, situada no endereço à Avenida Bértolo 
Malacarne, n° 41, Bairro Glória, São Gabriel da Palha-ES, neste ato 
representada por  GILCINEIA PEREIRA DA SILVA BONI,  portador da 

Carteira de Identidade n° 1.186.834, CPF n° 017.126.657-90, 
doravante denominada  CONTRATADA,  por acharem entre si, justo e 

acertado o presente Contrato Administrativo, pelas cláusulas e 

condições descritas no presente contrato. 

CLÁUSULA PRIMEIRA  -  DA LEGALIDADE  

1.  O presente contrato administrativo tem como base legal a  Ata de 
Registro de Preços n°  136/2017,  originária do Processo 
Licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL ARP 040/2017-FMAS, 
Processo Administrativo n°  120/2017, e ainda, a Lei Federal n° 
8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, Lei Municipal n° 
541/2010, e pelas normas contidas no Edital do certame e seus 
Anexos, que são partes integrantes desta avença, independente de 
transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

1. Constitui objeto do presente contrato para contratação de 
sociedade empresarial especializada para a aquisição de material 
de consumo e permanente para confecção de enxoval para o 
benefício de auxílio natalidade, a fim de atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e 
Secretaria Municipal de Assistência Social para o setor de 
benefícios eventuais. Conforme especificações, quantitativos e 
condições estabelecidas neste instrumento. 
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2. Os produtos são os seguintes: 

ITEM MATERIAL OU SERVIÇO UNID QTD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL MARCA 

01 
MALHA PV NA COR BRAN- 
CA, 	PARA CONFECÇÃO 	DE 
ENXOVAL PARA BEBÊ. 

KG 44 R$ 28,00 R$ 	1.232,00 4K 

02 
MALHA 	PV NA COR AZUL 
BEBÊ,PARA CONFECÇÃO DE 
ENXOVAL PARA BEBÊ. 

KG 22 R$ 29,00 R$ 	638,00 4K 

03 
MALHA PV NA COR VERDE 
BEBÊ,PARA CONFECÇÃO  DE 
ENXOVAL PARA BEBÊ. 

KG 22 R$ 29,00 R$ 	638,00 4K 

04 
MALHA PV NA COR AMARE-
LO BEBÊ,PARA CONFECÇÃO 
DE ENXOVAL PARA BEBÊ. 

KG 22 R$ 29,00 R$ 	638,00 4K 

05 
MALHA PV NA COR LILÁS, 
PARA CONFECÇÃO DE 	EN- 
XOVAL PARA BEBÊ. 

KG 22 R$ 29,00 R$ 	638,00 4K 

06 
MALHA PV NA COR VERME- 
LHO, 	PARA CONFECÇÃO DE 
ENXOVAL PARA BEBÊ. 

KG 22 R$ 31,00 R$ 	682,00 4K 

07 
MALHA 	PV NA COR ROSA 
BEBÊ,PARA CONFECÇÃO DE 
ENXOVAL PARA  BEBÊ. 

KG 22 R$ 29,00 R$ 	638,00 4K 

08 

TECIDO 	TIPO 	FLANELA 
ESTAMPADA UNISSEX PARA 
CONFECÇÃO 	DE 	ENXOVAL 
PARA BEBÊ. 

MTS 700 R$ 	6,65 R$ 	4.655,00 
SÃO 

JOADENSE 

34 
MAMADEIRA 	PARA 	BEBÊ 
240ML. UNID 450 R$ 	6,60 R$ 	2.970,00 LOLLY 

35 
MAMADEIRA TIPO CHUQUI-
NHA PARA BEBÊ 50 ML. 

UNID 450 R$ 5,85 R$ 	2.632,50 LOLLY 

37 
FRALDA 	DESCARTÁVEIS 
TAMANHO P, 	PCT COM 80 
UNIDADES. 

PCT 100 R$ 	45,90 R$ 	4.590,00 EVOLUTION 

38 
FRALDA 	DESCARTÁVEIS 
TAMANHO M, 	PCT COM 80 
UNIDADES. 

PCT 100 R$ 	45,90 R$ 	4.590,00 EVOLUTION 	1 

VALOR TOTAL R$ 24.541,50 
(VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o 

preço global de R$ 24.541,50 (VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E 

QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) o qual será pago, por 

meio de depósito bancário na Conta Corrente n°  18.049-1, da 

Agência 0806-0, do BANCO DO BRASIL, em nome da CONTRATADA, 

aberta especificamente para este fim. 

2. O valor definido nesta cláusula inclui  todos os custos 
operacionais pela execução do objeto desse contrato, tais como 
os 	tributos 	eventualmente 	devidos, 	encargos 	sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

frete, bem como as demais despesas diretas e indiretas, 

inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle 
tecnológico, 	seguros em geral, 	regulamento-a e posturas 
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municipais, de modo a constituir a única contraprestação pela 

execução do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA-DO PAGAMENTO E DO REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

1. O valor do presente contrato será fixo e irreajustável até o 
final do período de 12 (doze) meses a partir da data da 

apresentação das propostas. 

2. Na hipótese de sobrevirem fatos retardadores da execução do 
objeto, que façam prolongar o prazo além dos 12 (doze) meses, 

desde que comprovadamente não haja culpa da CONTRATADA, fica 

estipulado o índice de reajuste abaixo especificado para 

correção dos preços dos serviços remanescentes. 

3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e 

a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração dos 

produtos, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 

3.1. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período 
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será 
a data em que a anterior revisão tiver ocorrido. 

3.2. Em caso de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a 
data de concessão do reequilíbrio será aquela do protocolo 
de apresentação do pedido pela CONTRATADA. 

4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, 

quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a 
revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

5. Na hipótese de solicitação de revisão de preço, deverá a 
CONTRATADA demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha 
detalhada de custos e documentação correlata (lista de preços de 

fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou 
matérias-primas, etc.), que comprovem que a contratação tornou-
se inviável nas condições inicialmente avençadas. 

6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após 
análise técnica do CONTRATANTE, porém contemplará os 
quantitativos remanescentes a partir da data do protocolo do 
pedido no protocolo Geral do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. As despesas referentes ao presente Contrato foram previamente 

empenhadas e processadas por conta de verba própria do orçamento 

vigente, da seguinte maneira. 

ÓRGÃO/UNIDADE GESTORA: 
05.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO ATIVIDADE: 
2.309 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS 

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 

2. Caso os produtos ultrapassem o exercício atual, nos exercícios 

seguintes as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias 
próp.ias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, 
ficando o CONTRATANTE obrigado a apresentar no início de cada 
exercício a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo 
necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a 

mesma classificação orçamentária. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO  

1. O contrato vigerá da data de sua assinatura até o dia 31 de 
dezembro de 2018. 

2. A CONTRATADA, depois de notificada pelo Município de Teixeira de 
Freitas através da emissão da Requisição, deverá acusar o seu 
recebimento, e no prazo máximo de 03 (três) dias deverá ser 

iniciado o cumprimento do objeto solicitado, sob pena das 
penalidades previstas na cláusula vigésima do instrumento 
contratual. 

3. Estes prazos não poderão ser prorrogados ou suspensos, salvo, 
por força maior ou caso fortuito, de conformidade com o Código 

Civil Brasileiro e com o art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, 
devidamente comunicado ao CONTRATANTE, ou por decisão expressa 
destè. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS  

1.  Os prazos de início e término do contrato poderão ser 
prorrogados, por aditivo contratual, se comprovadamente 
ocorrerem às circunstâncias a seguir descritas: 

1.1. Superveniência de 	fato excepcional 	ou 	imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução do contrato. 

1.2. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo 
de execução do objeto por ordem e no interesse do 
CONTRATANTE. 

CONTRATO N°  5-454-2018 
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1.3. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, 
nos limites permitidos pela Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações. 

1.4.  Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro, reconhecido pelo CONTRATANTE em documento 

contemporâneo à sua ocorrência. 

1.5. Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, 
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, 
diretamente, impedimento ou retardamento na execução do 
contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 

responsáveis. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES  

1. Dos Direitos 

1.1. Constituem direitos da  CONTRATANTE  receber o objeto deste 

contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o 

valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

2 Das Obrigações 

2.1 Constituem obrigações da Contratante: 

a) Efetuar o pagamento na forma previsto neste instrumento; 

b) Fiscalizar a execução deste contrato, nos termos do art. 

67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a 
ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do 
contratante não eximirá à contratada de total 

responsabilidade na execução do contrato; 

c) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular 
execução do contrato. 

2.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer os produtos na forma ajustada, nos termos do anexo II 
deste edital. 

b) Constar na proposta a descrição, conforme anexo 1 deste 
edital, do objeto ofertado; 

c) A Licitante deverá emitir termo de responsabilidade, 
garantindo a entrega dos mesmos no prazo e quantidades 

estabelecidas na presente licitação; 

d) ACeitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25%(vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

CONTRATO N°  5-454-2018 
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e) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor 

quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em 
especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais; 

g) Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou 
prejuízos que vierem a causar ao contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na 
execução do contrato, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

h) Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos 
decorrentes da legislação fiscal (Federal, Estadual e 
Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista 
e comercial, decorrentes da execução do presente contrato; 

i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação 

financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou descontos de 
duplicatas; 

j) Fica estabelecido que o objeto do contrato não poderá sofrer 

intervenção de terceiros. A infringência dessa obrigação 
implicará na cessação, por parte da CONTRATADA, das obrigações 

assumidas com o contrato, implicando também na sua rescisão 
independentemente de notificação ou interpelação judicial; 

k) Garantia do produto em relação a sua qualidade, caso, seja 
encontrada alguma irregularidade dentro do prazo de validade a 
licitante arcará com as expensas das analises laboratoriais 
bem como a reposição do produto contaminado/irregular. 

CLÁUSULA NONA  - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  

1. Integram o presente Contrato, 	como se aqui estivessem 
transcritos: 

1.1. O edital 040/2017-FMAS; 
1.2. Anexo 1 - Termo de Referencia; 

1.3. Proposta vencedora, fls. 346 e 347 do PREGÃO PRESENCIAL ARP 
040/2017-FMAS; 

CLÁUSULA. DÉCIMA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. A CONTRATADA apresentará a fatura correspondente aos valores 
mensais devidos, a qual terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para aprová-la ou rejeitá-la. 
1.1.  A comprovação dos produtos fornecidos será mediante 

apresentação da 11  via da documentação fiscal (Nota Fiscal 
de Venda de Mercadorias), devidamente atestada por servidor 
responsável pelo recebimento. 

CONTRATO N°  5-454-2018 
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2. A fatura não aprovada pelo órgão solicitante será devolvida à 
CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no 
subitem 1 desta cláusula, a partir da data de sua 

reapresentação. 

3. A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto 

contratado. 

4. O CONTRATANTE efetuará o pagamento das faturas em até 30 

(trinta) dias, a contar da data de sua aprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
CONTRATUAL 

1. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será 
observado, no que couber, a disposição contida nos artigos 73 a 

76 da Lei Federal n°  8.666/93 e suas alterações. 

2. Na hipótese da não-aceitação do objeto contratado, o CONTRATANTE 

registrará o fato no Livro de Ocorrências, sem prejuízo da 
aplicação da penalidade cabível, indicando as razões da não 
aceitação. 

3. Atendidas todas as exigências registradas no Livro de 
Ocorrências, a CONTRATADA deverá solicitar novamente o 
recebimento do objeto contratado, e, estando conforme, a 
Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal 

de Assistência Social emitirá o Termo de Recebimento/Ateste no 
documento fiscal correspondente. 

4. A entrega do objeto da presente licitação será imediata a ordem 

de compra e deverão ser prestados em quantitativos e prazos 
fixados nas requisições encaminhadas ao licitante contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
1. A CONTRATADA responderá durante o prazo irredutível de 01 (um) 

ano, contados da data da entrega do objeto contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PESSOAL  
1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução do objeto 

ora avençados não terá relação de emprego com o CONTRATANTE e 
deste não poderá demandar quaisquer pagamentos. 

2. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a 
CONTRATADA o ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em 
decorrência disso, venha a desembolsar. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES  

1.  O fornecedor que descumprir total ou parcialmente o contrato 
celebrado com a CONTRATANTE caracterizará inadimplência da 
adjudicatária / contratada, aplicando-se as segntes sanções, 
previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93: 

CONTRATO N°  5-454-2018 
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1.1. Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto 

à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos 

e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção 

das necessárias medidas de correção. 

1.2. Multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 

a) Multa no valor de 0,2% (Dois décimos por cento) do valor 
da autorização de fornecimento, por dia de atraso no 

cumprimento do fornecimento. 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 
no caso de atraso superior a trinta dias, com a 

consequência rescisão do contrato. 

1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública 

Municipal. 

1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contrato ressarcir a Administração Pública Municipal pelos 

prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo. 

2. O valor da multa aplicada, nos termos do item 1.2 desta 
cláusula, será retido dos pagamentos devidos pela Administração 
Pública Municipal ou cobrado judicialmente. 

o 

3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício 
ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade 
expressamente nomeada no contrato. 

4. As sanções previstas nos itens 1.1, 1.3 e 1.4 deste Título 
poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no item 1.2, 
assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 
05 (cinco) dias úteis. 

5. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de 
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com o Município de Teixeira 
de Freitas, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 
multas previstas no edital e na Ata de Registro de Preços e das 
demais cominações legais. 
5.1.-As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 
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6. O descurnprimento parcial ou total, por uma das partes, das 
obrigações que lhes correspondam, não será considerado 

inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso 
fortuito ou de força maior, devidamente justificado e 

comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no 

fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou 
impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código 

Civil. 

7. As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas 

cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, 
facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

1. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação necessárias e 
exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  -  DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua 
rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 
n°  8.666/93. 

2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 
78 da Lei Federal 8.666/93; ou 

3.2.  Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja 
conveniência para a Administração; ou 

3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

5. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito 

da Administração, ficarão assegurados ao CONTRATANTE os direitos 
elencados no artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LICITAÇÃO 

1.  Para a execução do objeto deste Contrato, realizou-se licitação 
PREGÃO PRESENCIAL ARP n° 040/2017-FMAS,  regime MENOR PREÇO POR 
ITEM, cujos atos encontram-se no competente Processo 
Administrativo. 

CONT 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 120/2017 - PREGÃO PRESENCIAL PARA ARP 040/2017-FMAS 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO  

1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da 
licitação e à proposta da licitante vencedora e todos os demais 
anexos do PREGÃO PRESENCIAL ARP 040/2017-FMAS. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei 

Federal n.° 8666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA FISCALIZAÇÃO 

1 O CONTRATANTE, por meio do Secretário Municipal ou por preposto 

nomeado através de Portaria, efetuará a fiscalização e controle 
dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos no 
Anexo 1 e das cláusulas constantes do edital licitatório. 

2. No desempenho de suas atividades é assegurado, ao órgão 

fiscalizador, o direito de verificar e exigir a perfeita 
execução do presente ajuste em todos os termos e condições, 

inclusive solicitando à CONTRATADA, sempre que julgar 
conveniente, informações sobre o seu andamento. 

3 A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não 
eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade de executar o 
contrato, com toda cautela e boa técnica. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO  

1. As partes elegem o foro da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

para dirimir qualquer questão contratual não resolvida 
administrativamente. 

E,  por estarem assim ajustados, assinam o presente CONTRATO, fruto 

do PREGÃO PRESENCIAL ARP n° 040/2017-FMAS, em 02 (duas) vias, de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também 
o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

Teixeira de Freitas, 09 de julho de 2018. 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA-EPP 

C& (»W  
GILCINEIA PEREIRA DAILVA BÕ'NI 

REPRESENTANTJLEGAL 

TESTEMUNHAS: 

a) 	 b) 

CONTRATO N°  5-454-2018 
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Sumário 
EXTRATO DE CONTRATO 5-454-2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA 

EXTRATO DE CONTRATO 5-454-2018. 

PREGÃO PRESENCIAL ARP N° 040-2017-FMAS. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEIXEIRA DE FREITAS. CONTRATADO: BAMOLEO 

ENXOVAIS LTDA-EPP, CNPJ: 08.778.869/0001-73. Contrato n°: 5-454-2018 no valor de R$ 

24.451,50 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS). OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação 

de empresa especializada para aquisição de material de consumo para confecção de 

enxoval para o benefício de auxílio natalidade, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Assistência Social para o setor de benefícios eventuais. PRAZO: A contar da 
data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018. 

Teixeira de Freitas, 09 de julho de 2018. 

Gilberto Souza Santos - Secretário Municipal de Assistência Social. 
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15/0612018 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA 
CNPJ: 08.778.869/0001-73 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 07:39:55 do dia 11/06/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/12/2018. 
Código de controle da certidão: OFD9.E435.44F7.816B 
Qualquer rasura OU emenda invalidará este documento. 

1/1 



TEODR 	E)ICIÁR1O 
:(3STICA DO :RABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.778.869/0001-73 

Certidão n°: 151926440/2018 
Expedição: 15/06/2018, às 11:12:36 
Validade: 11/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se 	que 	BAMBOLEO 	ENXOVAIS 	L T D A 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

08.778.869/0001-73, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (htt-Q://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 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de conciliação Prévia. 



CAIXA 
CAIXA ECONÕMLCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	08778869/0001-73 

Razão Social: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME 

Nome Fantasia:BAMBOLEO 
Endereço: 	AV BORTOLO MALACARNE 71 / CENTRO / SAO GABRIEL DA PALHA / ES / 

29780-000 

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: 11/06/2018 a 10/07/2018 

Certificação Número: 2018061104161482550946 

Informação obtida em 15/06/2018, às 11:19:01. 

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

VOLTAR 

15/06/2018 	 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapeLasp  

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgecFSlmprimirpapel.asp 	 111 



05/06/2018 	 interneLseÍaz.es.gov.br/agenciavrtuaUarea_pubIic&cndTIrïÇressao.php  

Estado do Espírito Santo 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MO D. 2 

Certidão N° 201 8280904 

Identificação do Requerente: CNPJ N° 08.778.869/000-73 

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de 
Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à; Fazenda Pública Estadual o direito de 
cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. 

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do 
Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002. 

Certidão emitida em 05/06/2018, válida até 03/09/2018. 

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço 
wwv.scfaz.es.gov.br  ou em qualquer Agência da Receita Estadual. 

Vitória, 05 de Junho de 2018. 

Autenticação eletrônica: 04AA2.C1 7D.07B69 

http://i nternet.sefaz.es  .g ovbr/ag enc a1 rtua/areapuÀ ca/cnd/i mpresso. php 	 1/1 



05'02018 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
Secretaria Municipal de Finanças 

Setor de '1 ri butação 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS 

CERTIDÃO. 20180001014 

CERTIFICO: Para os devidos fins que: 
BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME 

Devidamente Inscrito sob o CNPJ n": 08.778.869/0001-73. 

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de 
cobrar débitos que venham ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, 
que decorram descumprimento de disposição, concernentes à incidência e 
lançamentos de tributos. 

Chave de validação da certidão: 20180091014 

Validade 60 dias 

Emitida Terça-Feira. 5 de Junho de 2018 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PReFE TUR A 

TEIXEIRA 
DE  FREITAS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E PLANEJAMENTO 

 

CO.I A.iO 

 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA 

N2 	1571/2018 	 FMAS TEIXEIRA DE FREITAS 

Nos termos do Inciso III do Parágrafo 22  do Art. 79  e do Art. 38 da Lei 8.666/93 e o Inciso II do Art. 16 

da Lei Complementar 101/2000. 

1.Objetivo: 
SOLICITA-SE ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°136/2017 DO PREGÃO N°040/2017 REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE PARA O 
BENEFÍCIO AUXiLIO NATALIDADE). 

2. Justificativa: 
PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

3. Valor da Despesa: 

R$ 24.541,50 (Vinte E Quatro Mil, Quinhentos E Quarenta E Um Reais E Cinquenta Centavos); 

4.Período: 	6 MESES 

5.Adequaço Orçamentária: 

O serviço a ser adquirido tem cobertura orçamentária e financeira no Orçamento Anual/2018 e 

quarda compatibilidade com o plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

6.Dotaçâo Orçamentária: 

O atendimento da despesa com o serviço/material a ser adquirido está previsto na seguinte 

dotação orçamentária: 

UNIDADE GESTORA: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

PROJETO / ATIVIDADE: 2.309 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS 

FUNCIONAL: 08.244.0011 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA 
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Reserva Despesa Saldo Inicial da 

Dotação 

Saldo Final da 

Dotação Impacto Orçamentário 

398 R$ 24.541,50 R$ 31.941,10 R$ 7.399,60 76,83% 

Teixeira de Freitas, 14 de Junho de 2018 

GIL: !7 OSOUZASANTOS 

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 

%ádiaj7 indÁlãe,W%8u111 r  
Diretora do Dept°  de Compras 

Mat. 3025 

GILMAR ERDA ROCHA 

TÉCNICO DE ORÇAMENTO 

20 
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MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
BAHIA 
14.779.611/0001-94 
NOTA DE BLOQUEIO DE DOTAÇÃO N° 398 /  

Determino o Bloqueio de Dotação da forma abaixo 
Exercício: 2018 

Data: 14/06/2018 

Ficha: 95 
Valor: 24.541,50 

   

Órg3o 05 - FMST EIXEIRA DE FREITAS 

Unidade Orçamentária: lO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS1S1ENCIASOCIAL 

Função: 08 - Assistência Social 

Subluuç5u : 244 - Assistência Comunitária 

Programa: 0011 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO 

Projeto/Atividade: 2.309 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS 

Elemento Despesa: 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA 

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

Motivo do Bloqueio: SOLICITA-SE ADESÃO AATADE REGISTRO DE PREÇOS N°136/2017 DO PREGÃO N°040/2017 REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE MAUERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE IARA o 
BENEFÍCIO AUXÍLIO NAFALIDADE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 1)0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, SERVIÇOS E SETORES. 

Saldo Atual 	 3  l .941 .10 	Valor do Bloqueio 	 24.541,50 	Saldo Disponível 	 7.399,6() 
LANÇAMENTOS 

N" Débito 	 Valor 	Crédito 	 Valor 

Bloqueio de Dotação  -  Bloqueio/Contingenciamertto de Dotação - Outras Despesas Correntes 
O 1 162211010300000-  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	1 	24.541,50 62212010000000- BLOQUEIO DE CREDITO 	 24.541 .50 

Local/Data/Assi naturas 
BA, 14 de junho de 2018 

(iILM,R LACER A 	CHA 
Chcíe  Lia  Dtv. LOA. 	O LIP 

Mal. 27.921) 	\,,.Õ 
VO 2O 
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Teixeira de Freitas, Ba -14 de junho de 2018. 
Ofício: 051/2018 
Ao 
Setor de Contratos da COPEL. 

Solicito de Vossa Senhoria a adesão a Ata de Registro de Preço 136/2017 do pregão 040/2017 em aquisição 

de material para confecção de enxoval de bebê para o beneficio de auxilio natalidade, para atender as necessidades 

do Fundo Muncipal de Assistência Social para o setor de gestão de benficios e benefícios eventuais. Período junho 

a dezembro 2018.. 

ARP  -  136/2017 - BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA - EPP - CNPJ: 08.778869/0001-73 

ITEM UNID. MATERIAL OU SERVIÇO QTD. V. UNIT. V. TOTAL MARCA 

1 KG 
Malha pv na cor branca, para confecção de enxoval para 
bebê. 

44 R$ 28,00 R$ 1.232,00 4K 

2 KG 
Malha pv na cor azul bebê, para confecção de enxoval 
para bebê. 22 R$ 29,00 R$ 638,00 41K 

3 KG Malha pv na cor verde bebê, para confecção de enxoval 
para bebê. 

22 R$ 29,00 R$ 638,00 4K 

4 KG 
Malha pv na cor amarelo bebê, para confecção de 
enxoval para bebê. 22 R$ 29,00 R$ 638,00 4K 

5 KG Malha pv na cor lilás, para confecção de enxoval para 
bebê. 22 R$ 29,00 R$ 638,00 4K 

6 KG Malha pv na cor vermelho, para confecção de enxoval 
para bebê. 4K  22 R$ 31,00 R$ 682,00 

7 Kg Malha pv na cor rosa bebê, para confecção de enxoval 
sara bebê. 22 R$ 29,00 R$ 638,00 4K 

8 Metros TECIDO tipo flanela estampada unissex para confecção 
de enxoval para bebê, 700 R$ 6,65 R$ 4.655,00 SÃO 

JOADENSE 
34 unid. Mamadeira para bebê 240 ml. 450 R$ 6,60 R$ 2.970,00 LOLLY 
35 unid. Mamadeira tipo chuquinha para bebê 50 ml. 450 R$ 5,85 R$ 2.632,50 LOLLY 
37 Pct Fralda descartáveis tamanho P, pct com 80 unidades. 100 R$ 45,90 R$ 4.590,00 EVOLUTION 
38 Pcf Fralda descartáveis tamanho M, pct com 80 unidades. 100 R$ 45,90 R$ 4.590,00 EVOLUTION 

TOTAL R$ 24.541,50 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA 
. 	 ,. 

. 

.. 	 . 

- 

'. -...... 

. 

2.309 - GESTAO DE BENEFICIOS O R$ 24.54150 
TOTAL R$ 24.541,50 

rto Souza Santos 
Secretãrio Mun. de Assistência Social 


