
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

CONTRA TO Nº 098/2018 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de Ilhéus - Estado da Bahia, 
inscrita CNPJ nº 13.672.597/0001-62 e 
SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE 
PRODUTOS AGROPECUARIOS L TOA, inscrita 
no CNPJ nº 73.589.491/0001-21 , para os fins 
que especifica. 

O MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
nc 13.672.597/0001-62, com sede na Av. Brasil, nº 90, Bairro da Conquista, llhéus/BAj CEP.: 
45.650-290, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, MARIO. ALEXANDRE CORREA DE 
SOUSA. brasileiro, residenté e domiciliado no Condomínio Aldei3 Atlântida, n. 179, bairro Nossa 
Senhora da Viiória , llhéus/BA, CEP.: 45.655-901 , pçrtador do RG nº. 04713484 31 SSP/BA e CPF 
nº. 843.090.834-04j doravan.te denominado CONTRATANTE, cetebra o presente Contrato com 
Sl:RAFERTIL COM. VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, estabelecida a 
Rua Lindolfo Collor. Nº 537, llhéus/BA, CEP: 45.651-310, CNPJ: 73.589.491/0001-21, neste ato 
representada pelo Sr. ALVARO AUGUSTO NUNES SERAFIM, brasileiro, portador da Cédula de 
Identidade nº 138035300 - expedida pela SSP/BA, e, inscrito no CPF/MF nº 066.859:005-04, 
residente e domiciliado na Rua D, l89, Vila Lidia, Jardim Savóia, llhéus/BA, CEP 45.651-971, 
doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta na SD 001 .22.05/2018 de 
22/05/2018 do Processo Administrativo nº 005116/2018, celebram o presente contr.ato, que se 
re:;iera pela Lei Federal nº 8 .. 666/93, mediante as cláusulas e condiç.ões seguir ajustadas: 

Cláusuta Primeira - Do Objeto 

1.1. Conôtui o objeto do prese11te Contra.to a aquisição de materiais de construção para utilização 
n~ requ.3li ficação de encostas e demais l.ogradouros em altos( morros) - Progjeto Alegria no Morro, 
dE; acordo com as especificações e detalhamentos em conformidade com as especificações 
té,;nicas definidas r•o Projeto Básico e na Proposta de Preços da Contratada, anexo 1, como se 
aqui transcrito foss~. 

Cláusula Segunda - Pressupostos Jurídicos e Administrativos 
2 .. 1. O presente Contrato decorre do procedimento Licitatório, na modalidade Pregão Presencial 
para Regh;tro de Preços nº 009/2018, do dia 16/04/?018, julgado em 14/04/2018 e homologado 
em 09/05/2018, regido pelo disposto na Lei nº 10.5'.?.Q/2002, com aplicação subsi iária da Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

Cláusula Terceira - Da Vinculação 
3. 1. Os termos do presente Contrato deverão ser cumpridos fielmente pelas pa es, de acordo 
com as condições ave.nç·adas no Edital do Pregão para Registro de Preços acima r erenciado., na 
proposta vencedora e com o disposto na legislação aplicável. 

Cláusula Quarta - Dos Preços 
4.1. O valor da presente contratação é de R 6'! 4.208,00 (seiscentos e quatorze mil duzentos e 
oito reais), conforme descriminado em an o, o qual foi ofertado na proposta de preços da. 
er:1presa signatária desta Ata, esta.ndo ele incluídos todo~- impostos e demais encar~os 
lnt:identes. 

Cláusula Quinta - Da Vjgencia 
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5.1. O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2018, a partir da data de sua 
publicação. podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso li , da Lei nº 8 .. 666/jg93. 

Cláusula Sexta - Do prazo de Execução 
6.1. A execução do objeto, quando solicitada, ocorrerá por conta e risco da contratada e será 
procedida de acordo com as necessidades da contratante que fixará o serviço· necessãrio e o 
prazo de execução do serviço através de Ordem de Fornecimento. 

Cláusula Sétima - Das Condições de Fornecimento e Pagamento 
7.1. A entrega objeto deste Edital deverá ser realizada em conformidade com a Ordem de 
Fornecimento emitida pelo Município desde que compatível com a proposta ofertada e as 
especificações contidas no Termo de Referência, nos termos constantes da Ordem de 
Fornecimento. 
7.2. Sem prejuízo de outras condições de fornecimento que estejam previstas na ARP, na Ordem 
dE: Fornecimento ou em outro instrumento equivalente, de modo expresso .ou de modo impl!cito 
como decorrência das especificações, o fornecimento, quando solicitado, o.correrá por integral 
conta e risco do Beneficiário do Registro de Preços e observará as ne.cessidades do Órgão 
Gerenciador que fixará ·outras condições que se façam imperiosas. 
7.3. Os pagament0s serão realizados no praz0 legal, apôs a apresentação da(s) nota(s) fiscal (is)/ 
fatura(s), acompanhadas da respectiva medição e, mediante a comprovação do cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, por meio de depósito na conta corrente bancária em 
nome da Contratada, indicada pelo mesmo na sua proposta, condicionada à liquidação de cada 
despesa pela unidade gestora da Contratante, atestando a exeeução satisfatória dos serviços 
correspondentes e observâdas as demais exigências a seguir indicadas: 

7 .3.1. Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatu·ra(s}, o prazo de pagamento 
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões); 

7.3.2.Se o término do prazo .para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgãó 
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente; 

7.3.3.0 faturamento deverá ocorrer através de nota(s) fiscal (is) / fatura(s) , sob pena de 
inadmissão do fornecimento. 

7 .3.4. Para receber seus créditos a Contratada deverá comprovar a regularidade fiscal e 
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

7 .3.5. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada caso os documentos necessários 
estejam com prazo de validade vencido, bem como se houver pendência de liquidação de 
qualquer obrigação que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ?U de correção monetária. 

7.3.6. A ausência da documentação exigida implicará no não pagamento, 
Contratante, isento de qualquer ônus adicional por tal medida. 
7.4. Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, Insalubridade, taxas e emolu entos que 
recaírem sobra o objeto da presente contratação, correrão por conta da Contratada, es ando ain.da 
incluídos em seu preço, todos os ,custos diretos e indiretos e quaisquer outra despesas 
incidentes sobre o objeto que vier a ser contratado. 
7.5. Nenhum outro pagamento será devido pela contratante a contratada, seja a que título for, 
nem direta, nem indiretamente. sendo certo que a contratada é a única responsável pelo 
cumprimento de todas as obrigações legais e re.gulamentares que · se produzirem na execução 
deste contrate. 
7.6. Caso haja aplicação ele multa, o valo ~ erá descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
no Município em favor da Contratada. ~aso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente 
e:,. istente, a diferença será cobrada ad ístrativamente ·oll judicialmente, se necessário. 

. ~ 
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7 7. É ve·dada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

Cláusula Oitava - Do Recebimento 
8. 1. Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados na forn:,a do artigo 73, ir,iciso I da Lei 
nº 8.666/93 e respectivas alterações, observadas as demáis condições previstas em procedimento 
interno para o recebimento do~ serviç<;>s. 
8.2. A fiscalização do Município de Ilhéus realizará o levantamento de eventuais pendências 
executivas a serem satisfeitas pela Contratada. . 
8.3. A contratante reserva-se no direito de não aceitar o fornecimento em desacordo com o 
previsto neste instrumento oonvocat0rio, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78. inciso 
1 e aplicar o disposto no .:?rt 24, inciso XI, ambos da Lei Federal nR 8.666/93. 
8.4. A eventual aeeitação . do objeto por parte da Contratante não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a ser 
detectados posteriormente, fjcando as despesas decorrentes da reparação por conta exclusiva da 
Contratada. 

Cláusula Nona - Das Obrigações da Contratada 
9.1 . A contratada se obrig~, além das disposições contidas neste Contrato, no Termo de 
Referêncía a: 
9. 1.1. A contratada obriga-se a manter, compalibilidade com as obrigações por éla assumidas, 
todas as condições de ha_b1litação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, 
imediatamente, qualquer alter.ação -que possa comprometer a manutenção do Contrato. 

9 1.2. A tolerância do Municjpio com qualqµer atraso ou inadi.mplemento por parte da contratada 
não importará, de forma alguma, em alteração do Contrato, podendo o contratante exercer seus 
direitos a qualquer tempo. · 
9.1.3. A contratada é responsável pelo pagamento de todos os encargos, ações, õnus ou débitos 
trabalhistas, tributários, previdenciários, fiscais, administrativos, comerciais, civeis e penais 
decorrentes da execução G:!o Contrato e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para -a 
prestação dos serviços. 
9. 1.4. A contratada assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, previdenciária de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a 
terceiros. 
9.1 .5. A inadimplência da contratada com referência a todos os encargos, ações, ôrius ou débitos 
decorrentes do Contrato não fransferem a·o contratante a responsabilidade por seu pagamento. 
9.1.6. A contratada obrigE\r-se-á a desenvolver o objeto objeto deste Contrato sempre em regime 
de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes ra atuar no sentido do 
fiel cumprimento do Contrato. 
9. 1.7. Independente da físcalização do contrc;1tarite, a contratada s · responsável por toda 
execução dos serviços, com supervisão do contratante. 
9.1.8. Cabe à contratada permitir e facilitar à fiscalização, em qualquer ia, e hora, devendo prestar 
tooos os informes e esclarecimP-ntos solicitados. 
9.1.9 . .A contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao contratante ou a 
terceiros, decorrentes da execução do objeto, independente de dolo ou culpa, isentando o 
contratante de todas as responsabilidades advindas de atos de seus prepostos ou quaisquer 
pessoas físicas ou jurídicas. empregadas ou ajustadas na ecução do objet<;>. 
9. 1.1 O. Obr,iga-se a contratada a manter, durant toda a execução do Contrato, em 
eompatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.. 
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9.1. 11. Ê responsabilídade da contratada o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de
obra necessários para a perfeita execução dos serviços. 

9.1.12. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer 
autoridades federais, estaduais ·e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por ato 
de seu pessoal , inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas ao contratante; 
9.1.13. Ê vedado à contratada: 

9.1.13.1. Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do contratante, durante a vigência 
do· Contrato; 

9.1.13.2. Veicular publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização do 
contratnte; 

-9. 1.13.3. Subcontratação total o~ parcial do seu objeto, .associação do contratado com outrem, 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a 
autorização prévia do contratante; 

Cláusula Décima - Das Obrigações do Contratante 
10.1. Fornecer à contratada as informações e a documentação técnica indispensáveis à 
realização dos serviços ora contratados; 

10.2. Credenciar, por escrito. junto à contratada, um representante de seu próprio quadro ou 
terceiro, que atuará como seu fiscal e único interlocutor para os fins previstos neste contrato; 
10.3. Assegurar o acesso dos empregados da .Contratada às suas dependências, aos locais de 
realização do objeto, quando a hipótese assim exigir; 

10.4. Emitir a Ordem de Fornecimento, para execução dos trabado contrato da contratada, que 
não poderá iniciá-los, em nenhuma hipótese, antes de receber tal documento; 

1C.5. Controlar e fiscalizar os trabalhos dentro da amplitude necessária á salvçiguarda de seus 
interesses, anotando em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

10.6. Notificar a contratada, imediatamente, sobre faltas e defeito~ observados na execução do 
Contrato: 

10.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que 
atendidas as formalidades previstas. 

10.8. Promover as pesquisas e publicações periódicas de preços nos termos do artigo 15, § 2º , da 
Lei 8.666/1993. 

10.9. Aplicar sanções motivaçlas pela inexecução total ou parcial dO·éJjuste. 

Cláusula Décima Primeira - Das Alterações 
11 .1. Este Contrato poderá sofrer alterações, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei nº 
8.666/1 99.3. 

Cláusula Décima Segunda - Do Reajustamento e Revisão 
12.1 . Em caso de reajuste, este será realizado de acordo com as determinações cóntidas no art. 
65 ss. da Lei 8.666/93. 

Cláusula Décima Terceira - Da Rescisão 

13.1. A inexecução, total ou parcial , do Contrato ensejará a sua r~scisão, com as consequências 
previstas na Lei Federal n. 0 8.666/1993 e nº 10.520/2002. 

13.2. O contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n. 0 8.666/1993. 

13.3. Nas hipóteses de rescisão com base em quatqu r das hipót .es da Lei 8.666/1993, não 
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cabe à contratada o direito a qualquer indenização. 

Cláusula Décíma Quarta - Das Sanções Administrativas 
14.1. A recusa do adjudicatário em assií)ar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabel.ecido pelo Município, bem corno o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato 
caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das. seguintes 
sanções· 
14.1.1. Advertência por escrito; 
14.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

• 0,3% (três décimos por cento} por dia, até · o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 

• 10% (dez por cento) sobre 0 valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa 
do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

º 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 
sL1perior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem 
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações 
contratadas. · 
14. 1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração, 
por até ci:,co anos; 
14. 1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a -Administração Pública, no prazo 
minimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art . . 87 da Lei no 8.666/93. 
14.2. São. consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parolai das 
obrigações contratuais: _ 
14.2.1 . Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens prevista em contrato ou 
instrumento equivalente; 
14.2.2. Retardamentó imotivado de fornecimento ou de suas parcelas; 
14·.2.3. Pa.rí;llisação do fome.cimento .sem justa causa e prévia comunicação à Administração 
Publica Municipal; 
14.2.4. Fornecimeflto de materiais óe baixa qualidade: 
14.3. A sanção, de mult.1 poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas, na 
forrila da lei; 
14.3. 1. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente 
devidos pela futura CONlRAT ADA; 
14 .4. As sanções antes relacionadas também poderão ser aplicadas àquele que: 
14.4.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 
14.42 . Apresentar declarnção ou docum.entação falsa; 
14.4.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 
14.4.4. N?o mantiver á proposta; 
14.4.5. Falhar ou fraudar a execuçao do futuro contratei 
14.4.6. Comportar-se de modo inidôneo; · 
14 .4.7. c ·ometer fraude fiscal; 
14.4.8. Fi ustr~r ou frau.dar, m~diante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do certame. 
14.5. A aplicação das sanções observar ·, o devido processo administrativo, respeitando-se a 
anwla defesa e o contraditório. · 
14.6. As sanções aplicadas serão abri toriamente publicadas e registradas nos Cadastros de 
estilo. 
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Cláusula Décima Quinta - Da Fiscalização 
15.1. O setor competente para autorizar serviços e fiscalizar o cumprimento do objeto desta 
licitação será a Secretaria,de Serviços Urbanos, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 
8.666/93-, e será realizada pela Contratada no local, através de seus representantes, de forma 
a fazer cumprir, rigorosamente os prazos e condições do presente Termo de Referência, a 
proposta e as disposições da Ata de Registro de Preço.s, podendo, o mesmo delegar tal função a 
um servid9r pertencente à referida secretaria. 
15.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Contratante ou a 
terceiros, todos os trabalhos registrados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da 
Contratante, a ,qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. 
15.3. O órgão gestor far-se-á representa.r por seu Fiscal designado e, na falta ou impedimento 
deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes. 
15.4. À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução do objeto, as 
avaliações e medições, até sua conclusão, observadas todas as condições expr.essas nos 
documentos que compõem o contrato. 
15.5. Toda troca de informàções e correspondências entre a Contratante e a Contratada, bern 
como todas as instruções da Fiscalização a Contratada, devem ser por escrito, cabendo o seu 
registro em documento específico. 
15.6. Todos os expedientes escritos dé;! Contratada, ap()s seu registro, serão encaminhados ao 
órgão gestor, para decisão, acompanhados de parecer da Fiscalizaç~o. 
15 .. 7. Compete â Flscalização, ·em :::onjunto com as demais áreas da Contratante, resolver as 
dúvidas e as questões expos!às pela Contratada, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 
15.8. Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada .pela Fiscalização ou pelo próprio 
beneficiário do Registro de Preços, obrig-ando-a, à sua conta e risco, à correção e nova .execução, 
dôs partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos lev.antamentos. 
15.9. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importar.à na 
aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento dos serviços, e no desconto 
das faturas das despesas a que a Contratada ,tenha dado causa, por ação ou omissão. 

Cláusula Décima Sexta - Da Subcontratação 
16.1. A contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Edital, sem prévia 
autorização do co11tratante, por escrito, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha 
participado de qualquer etapa da licitação. 
16.2. A aL1torização de suqcontratação concedida pelo contratante não eximirá a contratada da 
responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. 

Cláusula Décima Sétima - Da Dotação Orçamentária 
17 .1. As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta da seguinte dotáção 
orçamentária, tendo em vista as diversas demandas deste Município: 
Unidade: 1501 - Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - SEINTRA 
Projeto/Atividade: 2.274 - Projeto Alegria no Morro 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 00 - Recursos Próprios. 

Cláusula Décima Oitav.3 - Da Publicação 
18.1. A eficácia do presente Instrumento está vinculada à pu ,cação do extrato no Diário Oficial 
do município, sendo esta de responsabilidade do contratantt 

~ 
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Cláusula Décima Nona - Das Disposições Finais 
19.1. Aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 no que for 
pertinente, além do Decreto Local. 

Cláusula Vigésima - Do Foro 

20.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ilhéus-Bahia para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios decorrentes deste Contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa 
ser. 

20.2. E por starem ajustadas, firmam este C0ntrato em 03 (três) v· s, de igual teor, juntamente 
com as te Lemunhas que também a assinam. 

Ilhéus (BA), 29 de maio de 2 

MUNICIPIO DE ILHEUS 
MAR/O ALEXANDRE CORREA DE SOUSA 

PREFEITO 
CONTRATANTE 

Testemunhas: 

CPF/RG: 

Contrato nº 0931'20 18 
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ANEXOI 
CONTRA TO Nº. 098/2018 

PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2018 - REGISTRO DE PRECOS 
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS 
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - REGISTRO DE PREÇOS 
SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 
RUA LINDOLFO COLLOR, Nº 537, ILHÉUS/BA- TEL. (73) 3634-71 18 
CEP: 45.651 -31 0 
CNPJ: 73.589.491/0001 -2'1 

LOTE01-ARENOSOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD R$ 
UNIT 

1 AREIA MEDIA, ISENTA DE IMPUREZAS 
M3 58,00 1.200,00 

VALOR.TOTAL LOTE 01 

. LOTE 02 - ARGILOSOS 

ITEM 
1 

DESCRIÇÃO UNO QTO 
R$ 

UNIT 

1 ARGILA VERMELHA OU ARGILA AR!=NOSA (BARRO) 
M3 16,33 1.000,00 

VALOR TOTAL LOTE 02 

- . 
LOTE 03 - MINERAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD R$ 
UNIT 

' PO DE BRITA, ISENTO DE IMPUREZAS 1 

1 M3 1 60,66 
1 1.800,00 

VALOR TOTAL LOTE 03 

R$ 
TOTAL 

R$ 
69.600,00 

R$ 69.600,00 

R$ 
TOTAL 

R$ 
16.330,00 

R$ 16.330,00 

R$ TOTAL 

R$ 
109.188,bO 

R$ 109.188,00 

LOTE 04 - MATERIAIS BÁSICOS PARA_CONSTRUÇÃO EM ENCO$TAS, PRAÇAS E RUAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTO R$ R$ 
UNIT TOTAL 

1 
TELA DE ARAME GALV HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 

M2 10,00 
R-$ 

BWG), MALHA 1/2", H :.: 1 M 3.000,00 30.000,00 

2 
ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 

M 0,69 R$ 
250 50.000,00 34.500,00 
TRELIÇA PTG 8L - TR 08634, PARA ·SUPORTE DE 

R$ 3 BARRAS OE TRANSFERÊNCIA EM JUNTÀS, OU M 9,30 
SIMILAR 3.000,00 27.900,00 

4 
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, USO, 60 x 90 

UNO 1,98 
R$ 

CM (POLIPROPILENO) 80.000,00 158.400,00 

5 
TUBO PVC SERIE NORMAL; DN 100 MM, PARA 

M 8,40 R$ 
ESGOTO PREDlAL (NBR 5688) 3.000,00 25.200,00 

6 
LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA- R, 10'0 MM, 

UND 9, 10 RS 
PARA ESGOTO PREDIAL 1.000,00 9.1ÓO,OO 

7 
GLOBO LEITOSO (10 X 20CM) EM POLIETILENO PARA 

UNO 18,82 
R$ 

LUMINARIA / 1.000,00 18.820,00 

8 
LAMPADA LED·20 W BIVOLT BRANCA, FrATO 

UNO 1 25,00 
R$ 

TRADICIONAL ,(BASE E27) 1.000,00 25.000,00 

/li~ . 
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9 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 

M 2,60 
R$ 

-AMARELA, DE 32 MM 6.000,00. 15.600,00 
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM 

R$ 10 PVC/A. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, M 0,70 
SECAO NOMINAL 1,5 MM2 10.00d,ô0 7.000,00 

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM 
R$ 11 PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, M 1,84 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2 2.000,00 3.680,00 

12 CAIX,A. DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4'', PARA 
UNO 3,41 

R$ 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1.000,00 3.410,00 

13 
ESPELHO/ PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO 

UNO 3,48 R$ 
DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1.000,00 3.480,00: 

VALOR TOTAL LOTE 04 R$362.090,00 
. 

LOTE 05 · PAISAGISMO 

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD R$ R$ 
UNIT TOTAL 

1 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 
M2 6,00 R$ 

5.000,00 30.000,00 

2 TERRA VEGETAL (.GRANEL) 
M3 350,00 43,00 R$ 

15.050,00 

3 ARBUSTOS ORNAMENTAIS (DIVERSOS TIPOS) 
UNO 11,95 R$ 

1.000,00 11 :950,00 
VALOR TOTAL LOTE 05 / R$ 57.000,00 

VALOR L R$ 614.208,00 

: 
)~ 
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Di·ário Oficial Eletrônico 
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Ilhéus, 04 de junho de 2018- Diário Oficial Eletrônico -ANO 1111 Edição n. 127, Caderno 1 

Extrato do contrato de n. 098/2018 - Registro de Preços n. 009/2018 

º Contratante: Município de Ilhéus. 
,, . : 

o Contratado (a): SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
LTDA 

" CNPJ/CPF: 73.589.491/0001-21 

o CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui o objeto do .presente Contrato a aquisição de materiais de construção para 
utilização na requalificação de encostas e demais logradouros em altos (morros) -
Projeto Alegria no Morro, de acordo com as especificações e detalhamentos em 
conformidade com as especificações técnicas definidas no Projeto Básico e na Proposta 
de Preços da Contratad_a, anexo 1, como se aqui transcrito fosse 

Valor: R$ 614.208,oo' ·: 

º Vigência: 29/05/2018 à 31/12/2018 
" Data da Ass: 29/05/2018 

Mário Alexandre Corrêa de Sousa 

Município de Ilhéus 
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