Prefeitura Municipal de Dias d`Ávila
1

Quarta-feira • 10 de Novembro de 2021 • Ano • Nº 1666
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Dias d`Ávila publica:
• Portaria SEDEC N ° 001/2021, de 10 de Novembro de 2021 Designar Servidor como responsável pelo recebimento, administração
e prestação de conta para pequenas despesas.
• Portaria N.º 041/2021 de 05 de novembro de 2021 - Dispõe sobre a
designação de servidores municipais para fiscalizarem e atestarem as
medições do contrato nº 177/2021, e dá outras providências.
• Portaria N.º 042/2021 de 08 de Novembro de 2021 - Dispõe sobre a
designação de servidores municipais para fiscalizarem e atestarem as
medições do contrato nº 178/2021, e dá outras providências.
• Aviso de Licitação Nº 115/2021 - Pregão Eletrônico Nº 59/2021 –
Registro de Preços.
• Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Nº 34/2021 –
Registro de Preços.
• Extrato de Homologação Pregão Eletrônico SRP N° 031/2021 –
Registro de Preços.
• Extrato de Contrato Nº 180/2021 - Processo Administrativo Nº.
2.345/2021 - Tomada de Preço Nº 08/2021.
• Extrato de Contrato N.º 0179/2021.
• Extrato de Publicação de Distrato Contrato Nº 161/2021
• Ata II Sessão - Tomada de Preços Nº 15/2021
• Decisão do Julgamento de 1ª instância da Cooperativa de Radio
Táxi

Gestor - Alberto Pereira Castro / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Dias d`Ávila - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KZP5EDEIXPUNIHFB2XD/0Q

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021
2 - Ano - Nº 1666

Dias d`Ávila

Portarias

PORTARIA SEDEC N ° 001/22021
DE 10 DE NOVEMBRO DE 22021
Designar Servidor como responsável pelo
recebimento, administraação e prestação
de conta para pequenas despesas.

AL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, da
d prefeitura de
O SECRETÁRIO MUNICIPA
Dias d’Ávila – BA, no uso d
de suas atribuições legais, com base no artiggo 1º, de acordo
com a Lei Nº 392/2013 de 21 de março de 2013 e no inciso I, do artigo
o 2º.

RESOLVE:
dor CARLOS EDUARDO DE MENEZES matrricula n° 23130,
Art. 1° Designar o servid
ocupante do cargo provimento Assessor B, como responsável pelo recebimento,
administração e prestação
o de conta para pequenas despesas, em favvor da Secretaria
Municipal de Desenvolvimeento Econômico - SEDEC, do Município de Dias d’Ávila.

Art. 2° Esta portaria entre eem vigor na data de sua publicação.

Diaas d’ Ávila, 10 de novembro de 2021

Ivan Luís Silva Lima
SECRETÁ
ÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 041/2021 de 05 de novembro de 2021.

Dispõe sobre a designação de
servidores
municipais
para
fiscalizarem e atestarem as
medições
do
contrato
nº
177/2021,
e
dá
outras
providências.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, na
pessoa de seu Secretário, Paulo Roberto Carneiro, no uso de suas
atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Ficam nomeados os servidores CARLOS TEODORO
GUIMARÃES LOPES matrícula n.º 23.075, ROGÉRIO DE SANTANA
VIEIRA, matrícula n.º 23.079 E ROBERTO FERREIRA SAMPAIO
JUNIOR, matrícula n.º 23.078 para fiscalizarem e atestarem as
medições do contrato nº 177/2021 da empresa LIGA ENGENHARIA
LTDA, cujo objeto do presente Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de manutenção e recuperação do sistema viário
e da infraestrutura urbana, micro e macro drenagem e manutenção
preventiva em áreas de risco no município de Dias D’Ávila-BA.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Dias d’Ávila, Estado da Bahia, em 05 de novembro de 2021.

Paulo Roberto Carneiro
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
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PORTARIA N.º 042/2021 de 08 de novembro de 2021.

Dispõe sobre a designação de
servidores
municipais
para
fiscalizarem e atestarem as
medições
do
contrato
nº
178/2021,
e
dá
outras
providências.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, na
pessoa de seu Secretário, Paulo Roberto Carneiro, no uso de suas
atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Ficam nomeados os servidores CARLOS TEODORO
GUIMARÃES LOPES matrícula n.º 23.075, ROGÉRIO DE SANTANA
VIEIRA, matrícula n.º 23.079 E ROBERTO FERREIRA SAMPAIO
JUNIOR, matrícula n.º 23.078 para fiscalizarem e atestarem as
medições do contrato nº 178/2021 da empresa AS ENGENHARIA
LTDA, cujo objeto do presente Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de limpeza urbana no Município de Dias
d'Ávila/BA.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Dias d’Ávila, Estado da Bahia, em 08 de novembro de 2021.

Paulo Roberto Carneiro
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
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AVISO DE LICITAÇÃO Nº 115/2021
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, o LANÇAMENTO da licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021 – REGISTRO DE PREÇOS. Objeto:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Squeeze em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipla de Educação. Abertura: 24/11/2021 às 09:00h./
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021 – REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de kit
livros para a biblioteca itinerante Fundamental I e II, Babyteca, Biblioteca Inclusiva e
Brinquedoteca Infantil, para atender aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de
Ensino. Abertura: 24/11/2021 às 09:00h./ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 – REGISTRO
DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de Equipamentos Permanente (Lavadoura de Roupa
Hospitalar e Secadora de Roupa Hospitalar), a fim de atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde. Abertura: 24/11/2021 às 09:00h. Os interessados poderão obter
informações e/ou edital gratuitamente através do site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br.
Karynne Dórea – Pregoeira. Alberto Pereira Castro – Prefeito.

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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PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos ______ dias do mês de ______________ de _____, 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 2.083/2021 e HOMOLOGADA, no dia 08/11/2021,
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. contratação de empresa especializada em fornecimento de Teste Rápido para COVID-19, visando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 com sede na Avenida José Candido da Silveira, nº
2100, Horto Florestal – Belo Horizonte/MG, CEP: 31.035-536, neste ato representada por seu representante legal, Sr.
CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 012.758.386-69, RG MG-10.495.354.
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 ÚNICO
Item

01

02

Especificação
TESTE RÁPIDO PARA COVID - 19 –COM
METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA para
determinação qualitativa e independente de anticorpos
IGM e IGG para o vírus covid-19 em amostras de
sangue total, soro ou plasma. A caixa kit deve
apresentar
cassetes
(dispositivo)
com
tira
aprensentando: região de controle, região de teste para
detecção de igm, região do teste para detecção de igg,
conjugado (antígeno do vírus diluente e pipeta plástica
descaetável.
Os
testes
deverão
apresentar
desempenhos aproximados a partir de 90% de
sensibilidade e 99% de especificidade. Obrigatório
possuir registro da ANVISA. Caixa com 25 kits/
unidades. OBS: O prazo de validade dos TESTES na
hora da entrega não deverá ser inferior a 12 (doze)
meses
TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO
POR
METODOLOGIA
DE
DA
COVID-19
FLUORESCÊNCIA. Teste para determinação qualitativa
de ANTIGENO de SARS-CoV-2 (COVID-19), utilizando
a metodologia fluorescência (Európio), com resultado
em indice de Corte (Cal). Em amostra humanas de
Swab da nasofaringe. Procedimento em única etapa
para evitar risco de contaminação. O Kit deverá ser
composto por um dispositivo em cassete teste, tampão
de extração com tampa filtro e Swab estéril. Leitura em
001 em 30 minutos. Armazenamento 20 a 30°C.
Sensibilidade mínima de 85% Especificidade mínima de
95% com fornecimento de 02 (dois) equipamentos de
leitura de resultados, em regime de comodato. Esse
Teste pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico
inicial do COVID19 em pacientes com sintomas clínicos
da infecção por SARS-CoV-2, teste para diagnóstico in

Marca

Und

Qtde

Valor
Unitário

Valor
Total

Quantidade
Minima

R$ 6,50

R$
66.300,00

25

R$
25,00

R$
30.000,00

25

VIDA
COVID-19
IgG/IgM

Und 10.200

VIDA
VIDAFIAteste
COVID-19 Ag

Uud

1.200
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vitro, proporcionando um resultado de triagem inicial.
OBRIGATÓRIO POSSUIR REGISTRO DA ANVISA.
OBS: O prazo de validade dos TESTES na hora da
entrega não deverá ser inferior a 12 (doze) meses

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 34/2021 – 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 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.
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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 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. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcial, conforme necessidade da administração, no prazo de
máximo 10 (dez) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
4.2. A entregar do objeto da licitação ocorrerá em horário administrativo, das 08:00h às 13:00h, no Almoxarifado
Central situado na Avenida Raul Seixas S/Nº, Centro, município de Dias d’Ávila/Bahia – (galpão ao lado do banco do
Nordeste).
4.3. 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.
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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.
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.
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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. O gerenciamento e Fiscalização da Ata de Registro de Preços e das Notas de Empenho de Despesas
resultantes da presente licitação será feito na seguinte forma:
DO GERENCIAMENTO:
Será responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços o servidor Eli dos Santos Pinto, gerente da
GEVISA, Mat.: 22235.
DA FISCALIZAÇÃO:
Será responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços a servidora Sintia de Jesus Santos,
Enfermeira referência em COVID -19, Mat.: 21852.

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.
XVII.

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.
A validade dos materiais deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
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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, _____ de ___________ de _____.

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

VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1953/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 031/2021 – REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto: Aquisição de uniformes escolares (Conjuntos, Máscaras, Tênis, Mochilas e Meias) para doação aos
alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino.
Empresa Vencedora: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA que apresentou o valor total
para o LOTE I: R$ 536.695,00 (Quinhentos e trina e seis mil e seiscentos e noventa e cinco reais).
Empresa Vencedora: NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME que apresentou o valor total para o LOTE
II: R$ 85.988,96 (Oitenta e cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos).
Empresa Vencedora: VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - EIRELI que apresentou o valor total
para o LOTE III: R$ 69.887,00 (sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e sete reais).
Empresa Vencedora: J.R MEIAS - EIRELI que apresentou o valor total para o LOTE IV: R$ 10.948,00
(Dez mil novecentos e quarenta e oito reais).
Empresa Vencedora: CDC INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS – EIRELI EPP que apresentou o
valor total para o LOTE V: R$ 872.935,00 (Oitocentos e setenta e dois mil e novecentos e trinta e cinco
reais)
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Data da Homologação: 10/11/2021.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne Dórea – Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2.345/2021.
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2021.
Objeto Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para obras de
pavimentação e drenagem das ruas São Francisco, Olhos D'água, Machado De Assis, Santa
Maria, Travessa Lagoa Azul, Mozart Da Cunha Pedroza, Regente Padre Feijó, Lagoa Azul do
Município de Dias d’Ávila/BA.
Empresa: PAIXÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA - EPP
Valor: R$ 2.020.242,95 (dois milhões e vinte mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e
cinco centavos)
Contrato Nº 180/2021.
Data da Assinatura: 10/11/2021.
Vigência do Contrato: Será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne Dórea – Presidente da COPEL do Município de Dias D’Ávila.
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EXTRATO DE CONTRATO N.º 0179/2021
PROCESSO Nº: 2967/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva em equipamentos Hospitalares, Carro
de Anestesia, marca Mindray, modelo WATO EX.20, série dw89007868, sem tombo, Carro de Anestesia, marca Takaoka 7604,
série PT3228, numero de tombamento FMS 024.205; Carro de Anestesia, marca Mindray, modelo Wato EX65, série DA2A102532, numero de tombamento FMS 084662; Foco cirurgico K55, marca Kss, numero de tombamento FMS 084663 e
Bomba de Infusão, marca Samtronic, série 45010M/00, numero de tombamento FMS 845.55, pertencentes ao Hospital
Municipal Dilton Bispo de Santana.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 036/2021
BASE LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
NOME DA CONTRATADA: AIALA ALCANTRA CONCEICAO ME
CPF/CNPJ:. 37.302.440/0001-03
VIGÊNCIA: Será de 03 (três) meses, contado da assinatura do contrato;
VALOR GLOBAL: R$16.980,00 (Dezesseis mil novecentos e oitenta reais)
Órgão/Unidade: 09/0902; Atividade: 10.302.0009.2045; Elemento de despesa: 33.90.39.00; Subelemento: 33.90.39.99;
Fonte: 02.
DATA DA ASSINATURA: 09 de novembro de 2021.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal
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EXTRATODEPUBLICAÇÃODEDISTRATO



TermodeDistratoAmigável
Contrato:Nº161/2021
ProcessoAdministrativonº3428/2021
Contratante:MUNICIPIODEDIASD’ÁVILABA
Contratado:RJVEMPREENDIMENTOSEENGENHARIALTDA
Objeto:Rescisãoamigáveldocontraton°161/2021
BaseLegal:LeiFederalnº8.666/93art.79,incisoII.
Datadaassinatura:08denovembrode2021.


AlbertoPereiraCastro–PrefeitoMunicipal.
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