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Decretos
DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 1.756/2021
DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.
“Transfere data comemorativa ao Dia do Servidor
Público, estabelece ponto facultativo nas repartições
públicas municipais na data que indica, e dá outras
providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, Estado da Bahia, ALBERTO PEREIRA
CASTRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 73, VII da Lei Orgânica
Municipal;
CONSIDERANDO que o dia 28 de outubro é a data que se comemora o “Dia do Servidor
Público”, conforme disposto no art. 236, da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
devido a importância desta comemoração,
DECRETA
Art. 1º. Fica transferida do dia 28 de outubro de 2021, para o dia 01 de novembro de 2021 a
comemoração em homenagem ao Dia do Servidor Público Municipal.
Art. 2º. Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais o expediente do dia
01 de novembro de 2021 (segunda-feira).
Parágrafo único. Ante os efeitos do caput do presente artigo, deverá ser realizado esquema de
trabalho especial para as atividades consideradas de natureza essencial, ficando a cargo de cada
Secretaria Municipal o disciplinamento do atendimento ao público em geral, bem como os
trabalhos internos que achar necessário.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 22 DE OUTUBRO DE 2021.

ALBERTO PEREIRA CASTRO
Prefeito Municipal
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Atos Administrativos

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3238/2021, Oriundo do Processo Administrativo nº
167/2021.
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2021.
OBJETO: Contratação de prestação de serviços assistenciais de saúde no âmbito das unidades de
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dias d’ Ávila.
EMPRESA: PRO-HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S
CPF/CNPJ: 09.239.232/0001-71
VALOR: R$ 246.900,00 (Duzentos e quarenta e seis mil e novecentos reais)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/10/2021.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne França Dórea – Presidente da COPEL do Município de Dias D’Ávila.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.960/2021.
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para
realização da conclusão da construção da Praça da Avenida Ayrton Senna no município de Dias
d´Ávila no Município de Dias d’Ávila/ BA.
Empresa Vencedora: CAMAÇARI SERVICE LTDA ME, que apresentou o menor valor total de R$
481.255,07 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO
REAIS E SETE CENTAVOS).
Foi verificado que o preço ofertado encontra-se de acordo com o praticado no mercado, conforme
pesquisa de preços constantes do processo administrativo.
Data da Homologação: 22/10/2021.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne Dórea – Presidente da COPEL do Município de Dias D’Ávila.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1942/2021.

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para conclusão da
pavimentação e drenagem nas ruas do povoado da barragem de Santa Helena, no município de Dias d’Ávila/BA.

Empresa Vencedora: WTW CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME, que apresentou o
menor valor total de R$ 293.953,06 (Duzentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta e
três reais e seis centavos).
Foi verificado que o preço ofertado encontra-se de acordo com o praticado no mercado, conforme
pesquisa de preços constantes do processo administrativo.
Data da Homologação: 22/10/2021.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne Dórea – Presidente da COPEL do Município de Dias D’Ávila.
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021
Aos 22 dias do mês de outubro de 2021, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J.C. Tabireza,
nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira Castro, CPF nº
543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93,
em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme decisão
exarada no Processo Administrativo nº 2.129/2021 e HOMOLOGADA, no dia 20/10/2021, referente ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 35/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica,
borracharia, elétrica, hidráulica e suprimento de peças), bem como, socorro mecânico com serviço de reboque e
lavagem nos veículos automotores que compõem a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, incluindo o
Programa Estadual do Transporte Escolar- PETE e Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE., conforme
descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. INEMA DIESEL SERVIÇOS E COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 26.347.414/0001-85, com sede na Av. dos Eucaliptos, n° 641, recanto dos eucaliptos, Simões
Filhos/BA, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Ivonei dos Santos Moreira, portador de cédula de
identidade nº 04.087.938-05 SSP/BA CPF nº 522.330.065 34.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria
Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade
e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE I
ITEM 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
QTDE
ESTIMADA
DE HORAS

SERVIÇO

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO
100.000,00

MECÂNICA

2000

50

ELÉTRICA

1000

50

50.000,00

BORRACHARIA
AR-CONDICIONADO

425
75

47,37
40,51

20.132,25
3.038,25

TAPEÇARIA E CAPOTARIA

425

47,37

20.132,25

VIDRAÇARIA

425

47,37

20.132,25

FUNILARIA

425

47,37

20.132,25

PINTURA

425
VALOR TOTAL DO ITEM 01

47,37
20.132,25
R$ 253.699,50 (duzentos e cinqüenta e três mil
seiscentos e noventa e nove reais e cinqüenta
centavos).

ITEM 2 FORNECIMENTO PEÇAS
ESTIMATIVA DE DESPESA

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

DESCONTO

10% (dez por cento)

VALOR TOTAL DO ITEM 02

VALOR TOTAL DO LOTE I

R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)
R$ 523.699,50 (quinhentos e vinte e três mil
seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta
centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila/Bahia.
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1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 – REGISTRO DE
PREÇOS, passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o estabelecido
no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos
produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade sua ou
do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da
Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso
II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem
como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou
em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos, conforme
a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das
respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à Comissão
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Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á Comissão
Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do
artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais
fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e
II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de
Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o nos
termos do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. O prazo para execução dos serviços constante no LOTE 01, de manutenção corretiva e preventiva, ocorrerá da
seguinte forma:
x O prazo máximo para elaboração do orçamento é de 48 horas, contadas a partir da entrega do veículo na
oficina da contratada, possuindo os seguintes prazos para a execução dos serviços, contados a partir da
aprovação do orçamento de:
1. De funilaria – máximo de 10 (dez) dias úteis;
2. De pintura - Máximo de 10 (dez) dias úteis;
3. De mecânica (incluindo injeção eletrônica) – máximo de 5 (cinco) dias úteis;
4. De tapeçaria e capotaria – máximo de 3 (três) dias úteis;
5. De vidraçaria – máximo de 3 (três) dias úteis;
6. De elétrica – máximo de 3 (três) dias úteis;
7. De ar – condicionado – máximo de 3 (três) dias úteis.
8. De borracharia- 24 horas.
4.1.1. Na impossibilidade de execução dos serviços conforme prazos do subitem 9.2, a empresa contratada deverá
apresentar justificativa por escrito, em tempo hábil para a aprovação, e dentro dos prazos estipulados;
4.1.2. O tempo gasto para cada serviço não pode ser superior ao tempo previsto em manual padrão fornecido pela
concessionária das respectivas montadoras.
4.2. Quanto aos serviços constantes no LOTE 02, lavagem dos veículos, o prazo para execução do serviço será de 04
(quatro) horas, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço.
4.3. Relação dos veículos a serem prestados os serviços:
DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA SEDUC 2021
Item

Veículo

Uso

1

Ônibus

Escolar

2

Ônibus

Escolar

3

Ônibus

Escolar

4

Ônibus

Escolar

5

Ônibus

Escolar

Marca /
Tipo
Marcopolo/
ônibus
15190
Induscar
Foz /15190
Induscar
Foz /15190
M.benz/OF
1519
M.benz/OF
1519

Placa

Chassi nº

Renavan

Ano

Combustível

NYK 9429

9532882W9A
R054651

273736922

2010

Diesel

NYL 8712
NYK 3539
OZE 8527
OZE 7824

9532882W4B
R101183
9532882W5A
R055649
9BM384069E
B9389598
9BM384069E
B939936

Assentos

Cor
AMARELA

32
280007736

2010

Diesel

273753096

2010

Diesel

1006865141

2013

Diesel

1006514551

2013

Diesel
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6

Caminhão

Oficial

Caminhão
Baú
refrigerado

OZP 7731

9BYC76A2A
EC000180

1022946495

2014

Diesel

3

BRANCA

2018

ÀLCO/GASO

5

BRANCA

2018

ÀLCO/GASO

5

BRANCA

2018

ÀLCO/GASO

5

BRANCA

2019

ÀLCO/GASO

2

BRANCA

RELAÇÃO DE VEÍCULOS (LOCADOS)
1

Argo

Locado

Fiat

PKZ 6826

2

Oroch

Locado

Renault

PLA 4557

3

Etios

Locado

Toyota

PLA 9930

4

Montana

Locado

Chevrolet

PLQ 0F70

9BD358A4NJ
01150517538
YH75142
93Y9SR3M5
01152376982
KJ365739
9BRB29BTX
K2216596
1153012178
9BGCA8030
01190478126
KB225217

4.4. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas referidas no
preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito
às seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação,
dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos
produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em
desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo
de força maior.
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6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de
Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a
pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota de
Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17,
inciso I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por
Portaria publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. São obrigações das empresas, cujos preços foram registrados na presente Ata:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira, de forma eficiente e adequada e de acordo com a
proposta apresentada, atendendo tão somente às Ordens de Fornecimento emitidas pela(s) Secretaria(s)
Gerenciadora(s) da presente Ata;
responder pelos materiais com vícios ou defeitos ocultos;
receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;
assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes desta Ata;
atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata;
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VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV.

XXVI.
XXVII.

arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de
Registro de Preços oriunda desta Licitação, isentando a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila de qualquer
responsabilidade;
comunicar à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, através da Comissão Gerenciadora dessa Ata, os
eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, sob pena de não serem considerados;
manter-se, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da suspensão da entrega dos produtos licitados, salvo,
na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S), desde que
devidamente apurados, na forma da legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência;
Entregar os produtos com garantias contidas na especificação de cada item.
Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no Item 4.1.1. e nas Ordens de Fornecimento;
Nos preços registrados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços, frete,
seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes;
fornecer os produtos de forma eficiente e adequada.
A licitante vencedora deverá ter sua oficina localizada a uma distância de no máximo, 50 km (Cinquenta
quilômetros), contados através de vias públicas, do Edifício sede da Prefeitura Municipal, localizada à Praça
dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N, Dias d’Ávila / Bahia.
A licitante deverá possuir:
a) Toda a ferramenta apropriada e específica para execução de quaisquer serviços em veículos;
b) Equipamentos eletrônicos para testes de ignição e injeção eletrônica;
c) Elevador hidráulico, elétrico e pneumático;
d) Equipamentos eletrônicos para check-up em geral;
e) Serviço de reboque 24 horas;
f) Equipamento para funilaria e pintura como pistola de alta pressão.
A licitante deverá indicar gerente, supervisor ou qualquer pessoa capacitada para representá-la junto à
Prefeitura Municipal de Dias D Ávila.
Serão realizados serviços de mecânica, sistema elétrico, tapeçaria e capotaria, funilaria, pintura, vidraçaria e
borrachas de porta, vidros, etc., injeção eletrônica, ar – condicionado, transmissão e embreagem, sistema de
arrefecimento, sistema de alimentação, sistema de direção e suspensão, Guarnição de portas, maçanetas de
portas, sistema de escapamento, instalação de acessórios, além de outros componentes quando necessário;
A contratada deverá executar às suas expensas os serviços que apresentarem vícios ou defeitos, bem como
a substituição de peças ali empregada, obedecendo aos limites estabelecidos como garantias ofertada para
tais serviços, não inferior a 90 (noventa) dias.
Para execução dos serviços descritos no Lote II - LAVAGEM SIMPLES: Lavagem Simples/Rápida é
procedida na parte interna e externa do veículo, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se
xampu neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas entre portas, carpetes, para-choques, pneus, aros,
telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada;
Para execução dos serviços descritos no Lote II -LAVAGEM GERAL: Lavagem Completa/Geral é procedida
limpeza inferior, externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e polimento. Inclui-se
nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas,
para-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Incluise a lavagem a seco interna que compreende: Lavagem a Seco (bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro
teto): escovar e retirar a sujeira com máquina apropriada, utilizando-se aplicação de produtos adequados,
quantas vezes necessárias para alcançar a limpeza desejada.
Para os serviços de lavagem serão contemplados os veículos da frota e locados, conforme Relação dos
veículos.
Para os serviços de manutenção serão contemplados apenas os veículos da frota, conforme Relação dos
veículos.
A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do
serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa, devidamente apurada na
forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48h (quarenta e oito)
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;
Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros,
por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção da execução do objeto contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE
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ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários
à execução do contrato;
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
Executar, quando for o caso, o objeto deste contrato, de acordo com as especificações e/ou normas exigidas
para o serviço executado, dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição do serviço prestado, preço
unitário e valor total;
Disponibilizar atendimento telefônico exclusivo para recebimento das chamadas e execução dos respectivos
serviços.
Quando da execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA deverá observar e respeitar todas as
exigências constantes no Termo de Referência anexo ao Edital;
O FORNECIMENTO DE PEÇAS, também englobado por este contrato, será de acordo com a necessidade
quando da realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva, respeitadas as exigências
constantes no Termo de Referência anexo ao Edital;
Submeter ao fiscal do contrato para aprovação as 03 (três) cotações realizadas, sempre que necessária a
substituição de peças. A referida aprovação é condição para a substituição das peças.
A empresa CONTRATADA deverá possuir equipamentos e ferramentas adequadas para que seja efetuado
com êxito todo o processo de manutenção;
A empresa CONTRATADA deve possuir local adequado para guardar com segurança os veículos
pertencentes a Secretaria Municipal de Educação;
A empresa CONTRATADA deve ter uma estrutura física adequada, funcionários treinados e capacitados para
execução dos serviços, serviço de leva e traz para o servidor (motorista).
DO FORNECIMENTO DE PEÇAS:
A empresa vencedora da licitação deverá fornecer todas as peças necessárias e suficientes ao perfeito
funcionamento dos veículos indicados neste termo de referência;
Serão substituídas todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos;
Quando da substituição, deverão ser aplicadas somente peças novas, originais ou recomendadas pelo
fabricante, não sendo aceito sob qualquer hipótese peças recondicionadas;
Na absoluta falta de peça original no mercado, desde que fundamentado pela empresa vencedora da
licitação, poderá a administração autorizar, por escrito a substituição por peça não original ou recomendada
pelos fabricantes, salientando que esta não deverá comprometer a qualidade do serviço bem como a
segurança do veículo e o comprometimento de outros componentes;
A Secretaria Municipal de Educação poderá á qualquer momento, solicitar à empresa vencedora da licitação
a verificação das peças instaladas, bem como em momento oportuno será solicitado pelo (os) fiscal (ais) do
contrato a devolução das peças.
Após a execução dos serviços com substituição de peças a empresa CONTRATADA deverá catalogar as
peças por elas adquiridas e substituídas para cada serviço executado, sendo no ato da apresentação da Nota
Fiscal à Secretaria Municipal de Educação referente ao serviço executado a mesma deverá informar através
de documento em papel timbrado emitido pelo responsável técnico da empresa as seguintes informações:
-Listagem de Peças Substituídas, estando a(s) mesma(s) de acordo com as necessidades indicadas no
orçamento de peças encaminhado e aprovado pelo (os) fiscal(ais) do contrato;
- Relatório Fotográfico dos serviços executados, deverá ser apresentado por veículo indicando: marca,
modelo e placa. As fotos apresentadas neste relatório deverá ser identificadas com nota de rodapé
descrevendo o tipo de peça substituída por veículo.
DA GARANTIA:
Após o recebimento definitivo, os serviços terão garantia mínima de 03 (três) meses;
As peças terão garantia mínima de 03 (três) meses. Caso o fabricante ou montadora ofereça garantia maior
esta deverá permanecer;
Sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, deverá a empresa contratada demonstrar o
prazo de garantia dado pelo fabricante.
DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
O custo dos serviços deverá ser balizado no VALOR DA HORA TRABALHADA (VHT) referente à mão de
obra utilizada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive com troca de peças, tendo como
tempo máximo aquele indicado no MANUAL DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS fornecidos pelas
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concessionárias das respectivas montadoras (fabricante), no qual consta o tempo necessário a cada
manutenção;
Os serviços serão realizados na oficina da empresa contratada de 2ª à 6ª (segunda à sexta) feira, no horário
comercial, ou em outro local, desde que informado previamente por escrito à Prefeitura Municipal, com
autorização desta;
Todos os serviços a serem realizados pela empresa contratada deverão ser precedidos de orçamento, o qual
deverá ser encaminhado pela empresa contratada à Secretaria responsável pelo veículo, podendo a mesma
aprová-lo ou não;
Deverá ser emitido um orçamento para cada veículo, devendo constar neste:
Placa, marca e modelo do veículo;
Quilometragem do hodômetro e nível de combustível do veículo;
Número de horas necessárias para execução dos serviços, bem como se estas estão em conformidade com
o Manual Padrão de mão de obra da respectiva montadora (fabricante) ou com a média do mercado local;
Valor da hora cotada na licitação;
Quantidade e preço das peças;
Resumo dos serviços a serem realizados;
Tempo de garantia das peças e serviços.
Submeter ao fiscal do contrato para aprovação as 03 (três) cotações realizadas, sempre que necessária a
substituição de peças. A referida aprovação é condição para a substituição das peças.
Caso seja aprovado o orçamento, a empresa contratada receberá o orçamento original devidamente
autorizado;
Caso seja rejeitado o orçamento, o veículo será retirado do estacionamento da empresa contratada, sem que
seja cobrado qualquer custo pelo orçamento ou pela estadia do veículo no seu pátio.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do
Decreto Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de
Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 22 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

INEMA DIESEL SERVIÇOS E COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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EXTRATO DE CONTRATO N.º 0169/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ N°. 12.284.122/0001-36
PROCESSO Nº: 3238/2021, Oriundo do Processo Administrativo nº 167/2021.
OBJETO: Contratação de prestação de serviços assistenciais de saúde no âmbito das unidades de saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Dias D’ Ávila.
MODALIDADE: Chamamento Público para Credenciamento nº 001/2021.
NOME DA CONTRATADA: PRO-HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S
CPF/CNPJ:. 09.239.232/0001-71
VIGÊNCIA: Será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato;
VALOR GLOBAL: R$ 246.900,00 (Duzentos e quarenta e seis mil e novecentos reais)
Lenilson Ribeito Batista – Secretário de Saúde do Município de Dias d’Ávila.
Publicado por: Karynne França Dórea – Presidente da COPEL do Município de Dias D’Ávila.
DATA DA ASSINATURA: 22 de outubro de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2129/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção
preventiva e corretiva (mecânica, borracharia, elétrica, hidráulica e suprimento de peças), bem
como, socorro mecânico com serviço de reboque e lavagem nos veículos automotores que
compõem a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, incluindo o Programa
Estadual do Transporte Escolar- PETE e Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE.
Empresa: INEMA DIESEL SERVIÇOS E COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI
Detentora do menor preço por lote
Valor total lote 1: R$ 523.699,50 (quinhentos e vinte e três mil seiscentos e noventa e nove
reais e cinqüenta centavos).
Assinatura: 22/10/2021.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Alberto Pereira Castro - Prefeito
Publicado por: Karynne Dórea – Pregoeira.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 22 dias do mês de outubro de 2021, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à
Rua Raimundo J.C. Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito,
Sr. Alberto Pereira Castro, CPF nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e
qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº
1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº
2.349/2021 e HOMOLOGADA, no dia 07/10/2021, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 –
REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Contratação de empresa especializada em Telecomunicações, que possua outorga da ANATEL, para
Prestação de Serviço de natureza continuada, de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com acessos para
comunicação de voz e de dados, com internet móvel ilimitada e tecnologia 3G e 4G, via rede móvel
disponível nacionalmente, com tecnologia digital e habilitação, com os respectivos SIMCARDS 3G e 4G,
sem fornecimento de aparelhos telefônicos celulares, para atender às necessidades das Secretarias da
Prefeitura Municipal de Dias d' Ávila e Prestação de serviços através de Dispositivos de Comunicação
de Dados - CHIP: habilitados com pacote de serviço de dados móvel 3G/4G, para tráfego ilimitado com
acesso a internet de no mínimo 10GB (por linha), com redução de velocidade para 128Kbps após
atendimento da franquia sem cobrança de valores excedentes, e com serviço de Gestão de dados via
web, fornecimento de um Chip em comodato para cada linha, para atender às necessidades dos
Servidores da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. TELEFONICA BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.558.157/0001-62, estabelecida na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.376 – Cidade Monções,
Estado São Paulo. CEP: 04571-963, através dos seus representantes legais, o Sr. Fábio Marques de
Souza Levorin, portador do documento de identidade nº 27.638.106-3, expedida pela SSP/SP e inscrito
no CPF sob o nº 267.221.148-56 e a Sra. Andressa Simone Mertins de Oliveira, portadora do
documento de identidade nº 3079109264, expedida pela SSP/RS e inscrita no CPF sob o nº
82214409068.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da
Secretaria Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de
Empenho, a quantidade e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:

ITEM

LOTE I
UND

ESPECIFICAÇÃO

Linhas: Pacote de 40.000(quarenta mil minutos)
individuais em ligação VC1, VC2 e VC3 (fixo e
móvel, on, net, mesma operadora e outras
operadoras), SMS, Caixa Postal, MMS.
1
Assinatura de Voz ilimitada com pacote de dados
3G/4G com acesso a internet de no mínimo
10GB (por linha) com redução de velocidade
para 128Kbps após atendimento da franquia sem
cobrança de valores excedentes e serviço de
Gestão de voz e dados via web incluso
gratuitamente no pacote.
VALOR TOTAL

Linhas

QUANT.
MENSA
L
180

VALOR
MÉDIO
UNIT.
R$ 20,83

VALOR
MÉDIO
MENSAL
R$ 3.749,40

R$ 44.992,80

R$ 3.749,40

R$ 44.992,80
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ITEM

LOTE II
UND

ESPECIFICAÇÃO

Dispositivos de Comunicação de Dados - CHIP:
Habilitados com pacote de serviço de dados móvel
3G/4G, para tráfego ilimitado com acesso a internet de
no mínimo 10GB (por linha) com redução de
velocidade para 128Kbps após atendimento da
1
franquia sem cobrança de valores excedentes; Serviço
de Gestão de dados via web, com fornecimento de um
Chip em comodato para cada linha.
VALOR TOTAL

Chip

QUANT.
MENSAL
100

VALOR
MÉDIO
UNIT.
R$ 15,41

VALOR
MÉDIO
MENSAL
R$ 1.541,00

VALOR
ANUAL

R$ 1.541,00

R$ 18.492,00

R$ 18.492,00

1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de
Preços e as propostas das empresas registradas na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
39/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata
independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens
de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de
Preços, nas quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório,
observando o estabelecido no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de
fiscalizar a fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa
e quantitativa dos produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em coresponsabilidade sua ou do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser
causados à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de
culpa ou dolo da empresa registrada na execução da Ata.
2.1.2. Os serviços deverão ser prestados em todas as Unidades que fazem parte da Prefeitura Municipal
de Dias d'Ávila - PMDD;
2.1.2.1. No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do instrumento
contratual, será encaminhado a CONTRATANTE o cronograma de entrega dos chips e liberação dos
serviços.
2.1.2.2. A CONTRATANTE terá 10 (dez) dias úteis para analisar o cronograma e aprovar.
2.1.2.3. A CONTRATADA obedecerá ao cronograma que constará a data de entrega dos chips, bem
como, a liberação dos serviços.
2.1.2.4. O prazo de entrega será de no máximo 45 (Quarenta e Cinco) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento.
2.1.2.5. Eventual mudança de endereço de entrega dos materiais será informada prévia e oportunamente
ao FORNECEDOR, sem que acarrete ônus ao CONTRATANTE.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com
a especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de
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Materiais, sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do
disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento
de Materiais, após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente
aceitação, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de
igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às
Comissões Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa
vencedora pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste
Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão
rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias
corridos, conforme a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não
fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes das respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente
Ata de Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos
efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da
proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais
exigências administrativas em vigor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos
fazendários, à regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade
relativa a Débitos Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum
acordo, à Comissão Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores, conforme artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação
para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá
á Comissão Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de
negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila
através da Comissão Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o
fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de
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Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais fornecedores registrados visando igual
oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº
1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item
constante na Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa, conforme determina o nos termos do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. Os serviços deverão ser prestados em todos as Unidades que fazem parte da Prefeitura
Municipal de Dias d'Ávila - PMDD;
4.2. No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do instrumento
contratual, será encaminhado a CONTRATANTE o cronograma de entrega dos chips e liberação
dos serviços.
4.3. CONTRATANTE terá 10 (dez) dias úteis para analisar o cronograma e aprovar.
4.4. A CONTRATADA obedecerá ao cronograma que constará a data de entrega dos chips, bem
como, a liberação dos serviços.
4.5. O prazo de entrega será de no máximo 45 (Quarenta e Cinco) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento.
4.6. Eventual mudança de endereço de entrega dos materiais será informada prévia e
oportunamente ao FORNECEDOR, sem que acarrete ônus ao CONTRATANTE.
4.7. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades
cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas
referidas no preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua
assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário
ficará sujeito às seguintes penalidades:
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6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da
licitação, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de
multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a
entrega dos produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de
material em desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de
Empenho, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória,
limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de
pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de
Compromisso de Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de
interesse público ou a pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
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8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão
de Nota de Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da
Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do
artigo 17, inciso I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor
designado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. São obrigações das empresas, cujos preços foram registrados na presente Ata:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.

XVI.

fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira, de forma eficiente e adequada e de acordo
com a proposta apresentada, atendendo tão somente às Ordens de Fornecimento emitidas pela(s)
Secretaria(s) Gerenciadora(s) da presente Ata;
responder pelos materiais com vícios ou defeitos ocultos;
receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;
assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes desta Ata;
atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata;
arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da
Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, isentando a Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila de qualquer responsabilidade;
comunicar à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, através da Comissão Gerenciadora dessa Ata,
os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis e apresentar
os documentos para a respectiva aprovação, sob pena de não serem considerados;
manter-se, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da suspensão da entrega dos produtos
licitados, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s)
CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da legislação vigente e sejam
comunicados à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da
ocorrência;
Entregar os produtos com garantias contidas na especificação de cada item.
Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no Item 4.1.1. e nas Ordens de
Fornecimento;
Nos preços registrados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos
serviços, frete, seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes;
Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e
ônus da CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias, não considerados como prorrogação do
prazo de entrega.
O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando
da utilização desse material;
Fornecer os materiais conforme especificações, marcas, validades e preços propostos na licitação,
e nas quantidades solicitadas pela Administração.
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Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas
em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à
Contratante;
Comunicar ao Fiscal da Ata, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos à execução do empreendimento;
Paralisar por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros;
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência da Ata;
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o
Termo de Referência, no prazo determinado;
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
Além das responsabilidades resultantes do Contrato de Concessão/Autorização assinado
com a ANATEL e demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem
prestados a CONTRATADA deverá:
Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos,
contribuições, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE;
Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada
por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da
CONTRATANTE;
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Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual
ou municipal, bem como, assegurar os direitos e o cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados no
instrumento contratual;
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas
legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma
operação correta e eficaz;
Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender de imediato às solicitações da
CONTRATANTE, corrigindo no prazo máximo de 04 (quatro) horas, após notificação;
Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem;
Fornecer, na forma solicitada pela CONTRATANTE, o demonstrativo de utilização dos serviços
por linha telefônica de forma detalhada e sem custos (Fatura Detalhada);
Manter, durante toda a execução da Ata, compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e
exigidas na contratação;
Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido nas dependências da CONTRATANTE;
Identificar seus funcionários com crachás da empresa e repassar para o Setor Administrativo os
horários que estes efetuarão serviços.
Da prestação do serviço:
serviços prestados pela CONTRATADA deverão estar de acordo com as normas vigentes da
ANATEL;
Todos os serviços de instalação e testes de funcionamento deverão ser realizados sem prejuízo
às atividades dos usuários atendidos, podendo, com a prévia autorização, serem realizados nos
finais de semana e/ou fora do horário de expediente normal;
A tarifação das ligações originadas de telefones móveis, sejam elas destinadas a telefones móveis
ou fixos, terá tarifação mínima de 30 segundos e após deverá ser efetuada em décimo de minuto;
A CONTRATADA poderá repassar à CONTRATANTE, durante a vigência do contrato, os preços
e/ou vantagens ofertados ao mercado em geral, sempre que esses forem mais vantajosos do que
os ofertados para a Administração Pública.
Condições gerais da prestação do serviço:
A CONTRATADA deverá manter a sua rede limpa de grampos ou qualquer outra forma de escuta
de forma a garantir o sigilo, a segurança e a inviolabilidade das conversações, salvo autorização
por ordem judicial;
A CONTRATADA deverá disponibilizar remotamente um Serviço de Gestão com no mínimo 2
(dois) Perfis de acesso e Controle para um gestor, indicado pela CONTRATANTE do(s) acesso(s)
para verificação dos serviços utilizados, tais como:
Controle total dos acessos, com gestão direta do tráfego de saída ou seja extrato de uso da linha;
Prova de conceito e capacitação do sistema de gestão de forma presencial;
Definição do perfil de utilização de cada acesso contratado;
Extrato de consumo de Dados online;
Formação de grupos de acordo com o perfil definido para cada acesso;
Utilização de discagem abreviada nas chamadas entre os celulares com o mesmo grupo;
Resgate de números e ativação de Chip Virgem para as linhas do CNPJ da Contratante;
Bloqueio de ligações originadas, que permita a CONTRATANTE fazer a definição e edição de
perfis para cada tipo de acesso ou grupos;
Possibilidade de criação de perfis de uso, individuais ou compartilhados;
A CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade
pela prestação de serviço, caso não utilize das prerrogativas do artigo 33 da Lei 8.666/93;
Incube à CONTRATADA fornecer, instalar, ativar e manter, por sua conta e responsabilidade, os
meios de transmissão necessários à prestação do Serviço nas localidades de cobertura
excetuando-se casos de cobertura indoor;
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A contratante estará isenta do pagamento de taxa para escolha de número de
acesso/portabilidade, caso o serviço seja necessário;
A CONTRATADA deverá proceder à portabilidade de todos os atuais números indicados pela
Policia Civil para a sua rede sem custos para a CONTRATANTE;
As linhas que não forem indicadas para portabilidade serão somente ativadas e passarão a gerar
custo após a solicitação da CONTRATANTE respeitando o limite de linhas previstas em contrato;
Não fará parte do objeto do contrato ligações a cobrar de todas as origens, ligações para serviços
de terceiros (0300, 0500, 102 e outros), e consequentemente o seu pagamento em fatura.
Disponibilidade do serviço:
A CONTRATADA deverá prestar o serviço, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por
semana, durante todo o período de vigência da Ata;
A CONTRATADA deverá fornecer serviço de suporte, por meio de chamada gratuita, em língua
portuguesa falada no Brasil, 24 horas por dia, sete dias por semana;
Caso haja necessidade de interrupção, a CONTRATADA deverá negociar com a CONTRATANTE
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis;
A CONTRATADA deverá garantir disponibilidade mensal no período de maior movimento (PMM)
de no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) dos casos, conforme disciplina a Resolução da
ANATEL nº 575 de 28 de outubro 2011;
Devem ser consideradas as tentativas de originar chamadas para Código de Acesso associado
tanto à Área de Registro do usuário quanto para fora desta;
Esta meta é avaliada pelo indicador Taxa de Completa mento (SMP4);
Para fins de cálculo do indicador considera-se a representação matemática: SMP4 = (A / B) * 100,
onde: SMP4: indicador Taxa de Completa mento;
A: Número total de chamadas originadas completadas, em cada PMM, no mês;
B: Número total de tentativas de originar chamadas, contadas a partir da alocação do canal de
voz, em cada PMM, no mês.
O serviço será considerado indisponível a partir do horário de abertura do chamado no Serviço de
Suporte da CONTRATADA, até o horário de fechamento da ocorrência pela CONTRATANTE,
quando a indisponibilidade for de responsabilidade da CONTRATADA;
Todas as solicitações de serviços ou pedidos de informação recebidos em qualquer Setor de
Relacionamento, Setor de Atendimento e/ou Venda e Centros de Atendimento da prestadora, e
que não possam ser respondidos ou efetivados de imediato, devem ser respondidos em até 5
(cinco) dias úteis, em 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, no mês (Conforme Resolução
ANATEL nº 575 de 28 de outubro 2011);
A quantidade de chamadas interrompidas por queda da ligação na rede da prestadora, em cada
PMM, no mês, deve ser inferior a 2% (dois por cento);
Para fins de cálculo do indicador considera-se a representação matemática: SMP7 = (A / B) * 100,
onde: SMP7: Indicador Taxa de Queda de Ligações (SMP7);
A: número total de chamadas interrompidas por queda de ligação, em cada PMM, no mês; B:
número total de chamadas completadas, em cada PMM, no mês.
As tentativas de conexão destinadas a Conexão de Dados utilizando a rede do SMP, no PMT,
devem ser estabelecidas em 98% (noventa e oito por cento) dos casos, no mês;
Para fins de cálculo do indicador considera-se a representação matemática: SMP8 = (A / B) *100,
onde: SMP8: indicador Taxa de Conexão de Dados (SMP8).
A: número total de tentativas de conexão destinadas a Conexões de Dados estabelecidas, em
cada PMT, no mês; B: número total de tentativas de conexão destinadas a Conexões de Dados,
em cada PMT, no mês.
Cobertura:
Os serviços de telefonia móvel pessoal (voz) deverão apresentar cobertura de no mínimo 80%
(oitenta por cento) nas áreas urbanas dos municípios do Estado da Bahia e garantir roaming em
todo território nacional;
Os serviços de dados deverão apresentar cobertura com a tecnologia 3G/4G em todas as cidades
com mais de 200 mil habitantes, conforme resolução na ANATEL;
Os serviços de dados deverão apresentar cobertura com a tecnologia 3G/4G no mínimo 35%
(trinta e cinco por cento) dos municípios que possuem cobertura para a tecnologia
supramencionada no Estado da Bahia com alguma operadora;
Nos municípios que não possuir cobertura para 4G, deverá ser oferecida cobertura mínima de
tecnologia 3G ou 2G;
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A licitante vencedora deverá apresentar, antes da assinatura da Ata e devidamente
assinado por seu responsável técnico, um mapa de cobertura ou declaração que comprove
as condições exigidas nos itens acima;
A CONTRATADA deverá prover cobertura de sinal sem pontos de sombra nos edifícios da
CONTRATANTE, devendo assumir todos os custos com equipamentos (reforçadores, etc) e/ou
serviços porventura necessários para que a condição exigida seja obtida;
A cobertura de que trata o item acima deste termo deverá ser providenciada em, no máximo, 90
(noventa) dias corridos e contados a partir da data do pedido de ativação dos acessos (Ordem de
Serviço).
Entrega e habilitação e garantia:
A CONTRATADA terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após solicitação do Gestor
da Ata, para alterações de configuração dos serviços através do serviço de suporte e que somente
sejam possíveis de configuração pela própria CONTRATADA;
Todos os SIM Cards dos acessos celulares deverão possibilitar a tecnologia 3G, 4G ou Superior;
Os SIM Cards deverão ser entregues no formato solicitado pela CONTRATANTE (Normal, Mini e
Nano), ou através de recursos que permitam sua adaptação aos diferentes aparelhos do mercado;
A habilitação das linhas deverá ser executada nos aparelhos existentes da CONTRATADA e nos
novos de acordo com a demanda solicitada;
Reparo e substituição
CONTRATADA deverá reparar ou substituir quaisquer SIM Cards relacionados que apresentarem
defeito, de acordo com os seguintes procedimentos:
A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE dentro do prazo de entrega estipulado, 20%
dos chips para acessos 4G anual, sem ônus adicional para serem utilizados como unidades de
reposição;
Os chips entregues com os dispositivos reservas deverão estar desativados podendo
posteriormente, ser feita a vinculação com qualquer uma das linhas do contrato pelo sistema de
gestão online após registro e autorização da Central de Atendimento da CONTRATADA;
Após a substituição do item defeituoso pela unidade destinada à reposição, a CONTRATADA
deverá, em até 7 (sete) dias úteis a partir da comunicação da CONTRATANTE, repará-lo ou
substituí-lo definitivamente por outro em perfeito estado de funcionamento, sem ônus adicional,
após o laudo técnico da assistência do fabricante constatar eventual problema;
CONTRATADA deverá reparar ou substituir os SIM Cards utilizados nos celulares da
CONTRATANTE, quando estes apresentarem defeito e /ou em caso de extravio ou perda, sem
ônus adicional à CONTRATANTE.
Central de atendimento:
A Contratada deverá manter atendimento diferenciado por meio de Central de Atendimento
operando 24 (vinte quatro) horas por dia durante 7 (sete) dias por semana, observando-se os
seguintes níveis de acordo de serviços:
Voz está totalmente inoperante (não faz e não recebe ligações), até 24 horas para atendimento
após aberto o protocolo de reparo;
Voz parcialmente inoperante (não faz e não recebe um tipo de chamada (LDN, local, etc), até 48
horas para atendimento após aberto o protocolo de reparo;
Dados estar totalmente inoperante, até 24 (vinte e quatro) horas para atendimento após aberto o
protocolo de reparo;
Dados parcialmente inoperantes, até 48 (quarenta e oito) horas para atendimento após aberto o
protocolo de reparo;
Demais problemas de voz e dados, até 5 (cinco) dias uteis, conforme Resolução da Anatel nº 575,
SMP 13, Art. 32;
A CONTRATADA deverá reconhecer somente as solicitações de atendimentos demandadas pelos
servidores indicados pela CONTRATANTE como Gestores do Contrato, podendo ser mais de uma
pessoa.
Outras obrigações
As solicitações de cancelamento deverão ser executadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, não sendo devido qualquer valor do acesso móvel ou acesso 4G/3G, decorrido o respectivo
prazo.
Mediante justificativa da contratada, o prazo poderá ser estendido em até 72 (setenta e duas)
horas.
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CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e
pelo do Decreto Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da
Comarca de Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 22 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
Sr. Alberto Pereira Castro
PREFEITO MUNICIPAL

TELEFONICA BRASIL S/A
Sr. Fábio Marques de Souza Levorin
FORNECEDOR

TELEFONICA BRASIL S/A
Sra. Andressa Simone Mertins de Oliveira
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________
RG:_________________________SSP/____

2.____________________________________
RG:__________________________SSP/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila/Bahia.
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2.349/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021 –
REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Contratação de empresa especializada em Telecomunicações,
que possua outorga da ANATEL, para Prestação de Serviço de natureza continuada, de Telefonia
Móvel Pessoal (SMP), com acessos para comunicação de voz e de dados, com internet móvel
ilimitada e tecnologia 3G e 4G, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital e
habilitação, com os respectivos SIMCARDS 3G e 4G, sem fornecimento de aparelhos telefônicos
celulares, para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Dias d' Ávila e
Prestação de serviços através de Dispositivos de Comunicação de Dados - CHIP: habilitados
com pacote de serviço de dados móvel 3G/4G, para tráfego ilimitado com acesso a internet de no
mínimo 10GB (por linha), com redução de velocidade para 128Kbps após atendimento da franquia
sem cobrança de valores excedentes, e com serviço de Gestão de dados via web, fornecimento de
um Chip em comodato para cada linha, para atender às necessidades dos Servidores da
Secretaria Municipal de Saúde – SESAU. Empresa Vencedora: TELEFONICA BRASIL S/A, que
apresentou o menor valor total de R$ R$ 44.992,80 (Quarenta e quatro mil novecentos e noventa e
dois reais e oitenta centavos), referente ao Lote I e R$ 18.492,00 (Dezoito mil quatrocentos e
noventa e dois reais), referente ao Lote II. Data da Assinatura: 22/10/2021. Vigência da Ata de
Registro de Preços: 12 (doze) meses. Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal. Publicado
por: Karynne França Dórea – Pregoeira Oficial do Município de Dias D’Ávila.
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EXTRATODEPUBLICAÇÃODETERMODEAPOSTILAMENTO



PrimeiroTermodeApostilamento
ProcessoAdministrativonº2443/2021
ContratoAditado:Nº140/2019
Contratante:MUNICÍPIODEDIASD’ÁVILABA
Contratado:ANDRADELEALCONSULTORIAECONSTRUÇÕESLTDA
Objeto:Reequilíbrioeconômicofinanceirodospreçosdocontraton°140/2019.
BaseLegal:LeiFederalnº8.666/93art.65,II,d.Decreto9.507de21desetembrode2018eDecreto7.892
de23dejaneirode2013.
Datadaassinatura:04deoutubrode2021.


AlbertoPereiraCastro–PrefeitoMunicipal
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Aos Srs. Licitantes: VERBO
PROPAGANDA EIRELI EPP.

COMUNICAÇÃO

EIRELI

e

EPP

PUBLICIDADE

E

Ref.: Tomada de Preços nº 11/2021
OBJETO: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade,
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo:
estudo, pesquisa, planejamento, conceituação concepção, criação, execução interna,
intermediação, supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e
demais meios de divulgação, com o fim de atender ao princípio da publicidade ao direito da
informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou prestar informações, com referência ao
Município de Dias d’Ávila/BA.

A Prefeitura de Dias d’Ávila/BA, com base no Edital da Tomada de Preços nº 11/2021 e na Lei
Federal Nº. 8.666/93, informa que após o recebimento das análises realizada pela
Subcomissão Técnica nomeada pela Portaria N° 005/2021 do envelope 01 – via não
identificada e envelope 03 – conjunto de informações, acontecerá na data de 26/10/2021 às
09:00h a Sessão Pública para darmos prosseguimento aos ritos licitatórios em conformidade
com as determinações legais pertinentes, com a proclamação dos resultados das análises das
Propostas técnicas, bem como proceder com a abertura do envelope 02 - via não identificada.
Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.

Dias d’Ávila/BA, 22 de outubro de 2021.

Karynne Dórea
PRESIDENTE DA COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
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