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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. 2.161/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022.
Objeto: Contratação de serviço de Apoio e Organização de eventos realizados e apoiados pela prefeitura
municipal de Dias D’Ávila.
Empresa: FLEX PRODUÇÃO SERVIÇOS DE ALIMETAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME.
 DETENTORA DO MENOR PREÇO LOTE ÚNICO.
 VALOR TOTAL LOTE ÚNICO: R$ 854.900,00 (oitocentos e cinqüenta e quatro mil e novecentos reais).
 Data da Assinatura: 27/06/2022.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Publicado por: Karynne França Dórea – Pregoeira Oficial.
Alberto Pereira Castro - Prefeito
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 27 dias do mês de junho de 2022, 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 2.161/2022 e HOMOLOGADA, no dia 27/06/2022, referente ao
Pregão Eletrônico Nº 34/2022 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:

1. DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Contratação de serviço de Apoio e Organização de eventos realizados e apoiados pela prefeitura municipal de
Dias D’Ávila.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. FLEX PRODUÇÃO SERVIÇOS DE ALIMETAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME. CNPJ: 05.909.402/0001-27, com sede o caminho Rio
Tocantins, n° 16 A, Gleba C, Camaçari – Bahia, CEP 42807-067, representado neste ato por seu representante
legal, Sr. FABRIZIO RODRIGUES RAMOS, CNH nº 01451618700, DETRAN/BA, CPF 644.743.565-00.
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

DESCRIÇÃO

UF

QTD

PER.

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

1

ARRANJO DE FLORES,SEMI-NOBRES (GRANDE)

UND

300

ANO

R$ 130,00

R$ 39.000,00

2

PRANCHÕES RETANGULARES,0,80 X 2,20, COM TOALHAS
FINAS

UND

600

ANO

R$ 22,00

R$ 13.200,00

3

ARRANJO DE FLORES PARA PÚLPITO

UND

300

ANO

R$ 110,00

R$ 33.000,00

4

VASOS C/PLANTAS TAMAHO MÉDIO

UND

300

ANO

R$ 50,00

R$ 15.000,00

5

VASOS C/PLANTAS TAMANHO GRANDE

UND

300

ANO

R$ 70,00

R$ 21.000,00

6

MESA DE CENTRO CONFECCIONADA EM MADEIRA OU
FERRO

UND

100

ANO

R$ 75,00

R$ 7.500,00

7

MESA REDONDA PARA 06 OU 08 LUGARES COM TOALHAS
FINAS EM PRIMEIRA LINHA OU SOBREPOR

UND

250

ANO

R$ 65,00

R$ 16.250,00

8

SOFÁ DE 02 LUGARES REVESTIDO EM COURINO OU
MATERIAL SIMILAR

UND

40

ANO

R$ 180,00

R$ 7.200,00

9

SOFÁ DE 03 LUGARES REVESTIDO EM COURINO OU
MATERIAL SIMILAR

UND

40

ANO

R$ 210,00

R$ 8.400,00

10

PUFF QUADRADO OU REDONDO, 0,80 X 0,80 CM

UND

60

ANO

R$ 40,00

R$ 2.400,00

11

PUFF RETANGULAR 1,60 X 0,70 METROS

UND

60

ANO

R$ 70,00

R$ 4.200,00

12

ALMOFADA DECORATIVA 0,30 X 0,30 CM

UND

200

ANO

R$ 28,00

R$ 5.600,00
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13

CORTINA COM 12 METROS DE LARGURA

UND

20

ANO

R$ 600,00

R$ 12.000,00

14

TAPETE DECORATIVO 2X2 M

UND

200

ANO

R$ 80,00

R$ 16.000,00

15

MALHA PARA DECORAÇÃO M2

M²

3000

ANO

R$ 18,00

R$ 54.000,00

16

MONTAGEM DE MESA DIRETIVA .

UND

100

ANO

R$ 200,00

R$ 20.000,00

17

ORGANIZADORES DE FILA (PEDESTAL DE ISOLAMENTO)

UND

600

ANO

R$ 33,00

R$ 19.800,00

18

BALÕES DECORATIVOS, DIVERSAS CORES,PACOTE COM 50
UNIDADES

PC

3200

ANO

R$ 14,00

R$ 44.800,00

19

KIT MOBILIÁRIO PARA CAMARIM

KIT

60

ANO

R$ 400,00

R$ 24.000,00

20

KIT MOBILIÁRIO PARA SALA DE IMPRENSA
CADEIRA ACRÍLICA SEM BRAÇO

R$ 410,00
R$ 10,00

R$ 12.300,00

21
22

ESTRUTURA PARA BACKDROP Q20/Q30

23

SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA

24

LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM INTERNET

25

KIT

30

ANO

UND

3200

ANO

M²

1500

ANO

R$ 29,00

R$ 43.500,00

DIARIA

150

ANO

R$ 460,00

R$ 69.000,00

DIARIA

100

ANO

R$ 130,00

R$ 13.000,00

LOCAÇÃO DE TELÃO PARA RECEPÇÃO DE IMAGEM

DIARIA

150

ANO

R$ 195,00

R$ 29.250,00

26

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK

DIARIA

150

ANO

R$ 120,00

R$ 18.000,00

27

LOCAÇÃO DE APARELHO DE PROJEÇÃO DE IMAGEM

DIARIA

150

ANO

R$ 80,00

R$ 12.000,00

28

LOCAÇÃO DE TV 50`` - COM TELA PLANA

DIARIA

150

ANO

R$ 100,00

R$ 15.000,00

29

RADIO COMUNICADOR

DIARIA

200

ANO

R$ 190,00

R$ 38.000,00

30

LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA 300 PESSOAS

DIARIA

40

ANO

R$ 400,00

R$ 16.000,00

31

GARÇON

DIARIA

300

ANO

R$ 120,00

R$ 36.000,00

32

RECEPCIONISTA

DIARIA

300

ANO

R$ 135,00

R$ 40.500,00

33

FACILITADOR PARA DEFICIENTESÁUDIO- VISUAIS

DIARIA

60

ANO

R$ 280,00

R$ 16.800,00

34

APRESENTADOR DE EVENTOS\ MESTRE DE CERIMONIAS

DIARIA

70

ANO

R$ 380,00

R$ 26.600,00

35

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO

DIARIA

100

ANO

R$ 356,00

R$ 35.600,00

36

ASSISTENTE DE PALCO (ROADIE)

DIARIA 200

ANO

R$ 190,00

R$ 38.000,00

VALOR GLOBAL

R$ 32.000,00

R$ 854.900,00

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 00/2022 – 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
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Dias d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na
execução da Ata.
2.2. Os serviços serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, em 2 (duas)
vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso I do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93
2.2.1.1. Após 15 (quinze) dias de conclusão das obras e serviços, o fiscal do contrato deverá emitir à empresa
contratada termo provisório no intuito de verificar possíveis vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados. Caso seja verificada alguma falha, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir às suas expensas, na sua totalidade ou em parte,
2.2.2. definitivamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.
2.2.2.1. Após conclusão do prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior à 90 (noventa) dias salvo
em casos excepcionais devidamente justificados, verificando-se que as obras ou serviços foram realizados
adequadamente, será emitido conforme item 13.4.2 termo circunstanciado atestando a devida execução do contrato
tudo na forma do disposto na alínea “b” do inciso I 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.
3.3.1. Na data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá estar em posse, em plena vigência
das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (conforme exigidas na fase de habilitação);
3.3.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da
fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
3.3.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de
preço.
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.
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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. Os serviços deverão ser realizados no município de dias d’Ávila, conforme solicitado em ordem de serviço;
4.1.1. Após a execução dos serviços, a contratada deverá devolver a área sem restos de materiais, desimpedida e
totalmente limpa, da mesma forma em que se encontrava antes da realização dos serviços;
4.1.2. A contratada deverá manter no local do evento um preposto credenciado a representá-la em todos os atos
referentes ao contrato; a contratada será informada com antecedência de no mínimo 48 horas da realização do
evento;
4.1.3. Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados em ordem
de serviço própria de cada evento, a ser emitida pelo gestor do contrato, a depender da programação dos eventos,
desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato.
4.2. Todos os serviços solicitados pela contratante deverão ser encaminhados à contratada, por intermédio de
ordem de serviço;
4.2.1. A ordem de serviço deverá conter informações afetas aos serviços a serem prestados (como o detalhamento
do item e da quantidade), podendo conter estas informações em planilha ou documento em anexo a ordem.
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 0,5% (cinco 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 da Nota de
Emprenho de Despesa ou assinatura de contrato, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº
1.421/2015.
8.1.1. A Administração poderá formalizar o contrato a qualquer momento, desde que obdecido a vigência da ata de
registro de preços.
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8.2. A adjudicatária será convocada para assinar o contrato ou retirar a(s) Nota(s) de Empenho de Despesa no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do envio realizado por esta Prefeitura da convocação para assinatura ou
retirada, via comunicação eletrônica ou outro meio hábil. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo órgão comprador.
8.2.1. O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato pela adjudicatária,
implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.
8.2.2. 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.
8.2.2. O instrumento contratual ou a(s) Nota(s) de Empenho de Despesa deverá(ão) obedecerá(ão) o prazo e
Vigência da Ata de Sistema de Registro de Preços, oriunda da presente licitação e às determinações prevista no
Art.57 da Lei Nº 8.666/93.
8.2.3. Para assinatura do contrato ou retirar a Nota de Empenho de Despesa, em atendimento ao determinado na
legislação específica, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo relacionados devidamente
vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal,
sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF; e
c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de Débitos
Trabalhistas (CDT).
8.2.4. A não manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital, que será verificada por meio
de novas consultas a todas as certidões, a fim de obter as mais atualizadas, à época da emissão da Nota de
Empenho e/ou assinatura do contrato, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei no 8.666/93,
facultando à Administração chamar a próxima licitante melhor classificada, para a retirada da Nota de
Empenho e/ou assinatura do contrato, ou revogar a licitação, sem prejuízo da multa prevista no subitem 23.4
deste Edital, e das demais cominações legais.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços acontecera da seguinte forma:

DO GERENCIAMENTO:
Será responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços a Servidora Leidyane Souza Costa.
DA FISCALIZAÇÃO:
Será responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o senhor Giullyano Mikaell Santos, Chefe de
Cerimonial.
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;
Caso seja necessário o ajuste da proposta de preços, a licitante Vencedora deverá atender a variação
de percentual do valor proposto e vencedor em conformidade sua Proposta Inicial, observando tal
variação também em relação aos valores unitários propostos.
fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;
assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes desta licitação;
não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
comunicar à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do
prazo de 2 (dois) dias úteis, após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não
serem considerados.
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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;
fornecer os produtos de forma eficiente e adequada.
Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no termo de referência e nas Ordens de
Fornecimento;
A CONTRATADA responderá por danos e prejuízos decorrentes de paralisações nos sistemas contratados,
salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente
apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de até 48 horas
(quarenta e oito) horas da ocorrência ou por ordem expressa por escrito à CONTRATANTE;
Executar o objeto da ata de registro de preços de acordo com as especificações constantes no instrumento
convocatório e no presente na ata de registro de preços, nos locais determinados, nos dias e horários de
expediente da Administração.
Zelar pela boa e completa execução da ata de registro de preços e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance 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 objeto da ata de
registro de preços.
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e a
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 do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstancias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
Manter durante toda a execução da ata de registro de preços 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 objeto.
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 da ata de registro de preços, bem como
observar e respeitar a Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto da ata de registro de
preços;
Adimplir com as exigências do instrumento convocatório pelos quais se obriga, visando à perfeita execução
deste objeto.
Emitir notas fiscais/fatura de acordo com a legislação, contendo descrição dos produtos indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.
Executar o objeto, de acordo com os anexos, responsabilizando-se integralmente pelo fiel cumprimento do
objeto contratado, nos termos das normas e especificações técnicas e legislação vigente.
A contratada ficara responsável por quaisquer danos a que venha causar a terceiros e/ou ao patrimônio,
decorrentes de culpa ou dolo na execução da contratação, depois da devida apuração, reparando às suas
custas os danos identificados, durante a execução dos serviços contratados.
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, cujas reclamações se obrigam a
atender.
Executar os serviços com observância das normas técnicas e regulamentação aplicável ao caso, com
esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela fiscalização, se necessário.
Fornecer toda a mão-de-obra especializada e devidamente qualificada de acordo com a legislação em
vigor, necessária e indispensável à completa e perfeita execução dos serviços.
Arcar com todos os custos diretos e indiretos relacionados à prestação dos serviços, como
impostos, taxas, alimentação, transporte, hospedagem e todos os demais, sem qualquer ônus para
Contratante, inclusive montagem e desmontagem dos produtos.
O Gestor do Contrato poderá solicitar por escrito, a qualquer tempo, inclusive durante a realização
do evento, outros itens deste Termo de Referência, aditando-os à Ordem de Serviço inicial. No caso
de não atendimento das solicitações feitas durante a realização do evento pela empresa, deverá ser
apresentada justificativa no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis;
A Contratada obriga-se a desvincular dos serviços, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer
funcionários ou atividades que não estiverem a contendo da fiscalização da contratante.

9.2. São obrigações da Administração:
1. Nos termos do art. 67, Lei n° 8.666 de 1993, será designado representante(s) para acompanhar e
fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
2. Manter com a CONTRATADA contatos, preferencialmente, por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais motivados pela urgência, que, entretanto, deverão ser formalizados oportunamente.
3. E por fim, fiscalizar a execução do instrumento contratual.
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10. 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.
11. 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, 27 de junho de 2022.

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

FLEX PRODUÇÃO SERVIÇOS DE ALIMETAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA
DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI – ME
DETENTOR DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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ERRATA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Dias d’Ávila, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o
Extrato de Publicação de Contrato n.º 0101/2022, Processo Administrativo nº 2716/2022, Cujo objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de transporte de professores da Rede Pública Municipal de
Ensino de Dias d’Ávila (Salvador-Dias D’Ávila, vice-versa e região metropolitana) e transporte de alunos da Rede
Municipal de Ensino (Zona Rural e Sede, vice versa) e atividades extracurriculares em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Publicado no DOM no dia 15/06/2022, Edição nº 1833.
 Onde se lê:
“2616/2022, (ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 238/2022)”.
Leia-se:
“2716/2022, (ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 238/2022)”.
Dias D’Ávila/Ba, 27 de junho de 2022.
Karynne Dóre
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ERRATA – PORTARIA SEMEC 08/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER DE DIAS D’ÁVILA, no uso de suas atribuições
legais e, considerando disposição legais da Lei Municipal nº 107 de 31 de agosto de 1995 e Lei Municipal nº 344 de
28 de dezembro de 2009;

RESOLVE
Onde se lê:
Ata de Registro de preços nº 14/2022
Leia-se
Contrato nº 100/2022

Art. 2º Dê-se ciência aos interessados e divulgue-se

DIEGO VIVALDO DE OLIVEIRA SCHESARI
SECRETÁRIO DE ESPORTE CULTURA E LAZER
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ERRATA – PORTARIA SEMEC 07/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER DE DIAS D’ÁVILA, no uso de suas atribuições
legais e, considerando disposição legais da Lei Municipal nº 107 de 31 de agosto de 1995 e Lei Municipal nº 344 de
28 de dezembro de 2009;

RESOLVE
Onde se lê:
Ata de Registro de preços nº 14/2022
Leia-se
Contrato nº 102/2022

Art. 2º Dê-se ciência aos interessados e divulgue-se

DIEGO VIVALDO DE OLIVEIRA SCHESARI
SECRETÁRIO DE ESPORTE CULTURA E LAZER
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ERRATA – EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 082/2022
A Pregoeira Oficial do Município de Dias d’Ávila, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o Extrato de Contrato,
publicado no Diário oficial dos Municípios, pagina n° 21, n° 1817, do dia 24/04/2022, e o Contrato Nº 082/2022,
processo administrativo n° 1830/2022, oriundo do processo administrativo 2446/2021, da licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 051/2021. Cujo objeto é Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios
(Perecíveis e Laticínios) para compor a alimentação escolar em todas as Creches e Unidades Escolares Municipais de Dias
d’Ávila. Passando o mencionado documento a ter a seguinte redação, considerando-as para todos os efeitos legais e demais
processos que mencione à licitação em tela:
 Onde se lê:
Empresa: JM DE ALMEIDA E CIA LTDA
Valor total: R$ 4.657.537,58 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito
centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PAGAMENTO.
2.1. O valor do presente contrato é de R$ 4.657.537,58 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e sete mil quinhentos e trinta
e sete reais e cinquenta e oito centavos), Conforme listagem a seguir:

Nº

7

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LOTE I - PERECÍVEIS
ITENS
UNID
VALOR UNT.
Fígado Bovino - corte de miúdo bovino, congelado, cor própria
sem manchas esverdeadas, textura e odor característico. Não
amolecido, não pegajoso e isento de sujidades. Embalagem
primária: saco de polietileno transparente, atóxica, individual, com
peso líquido de 1,0 a 2,0 Kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, quantidade do produto, número e carimbos oficiais no
Ministério da Agricultura SIE/SIF/DIPOA. Prazo de validade
Kg
R$ 23,20
mínimo de 06 meses, a partir da data de entrega. Embalagem
secundária: Caixa de papelão resistente, lacrada contendo 10 a
30kg, com indicação legível de todas as suas características na
parte externa da caixa. Haverá reposição em casos de
deterioração do produto (alteração de cor e odor),
descongelamento, embalagens danificadas e avarias no momento
de entrega. Qualificação técnica: laudo microbiológico.

QUANT.

VALOR TOTAL

4.771

R$ 110.693,00

 Leia-se:
Empresa: JM DE ALMEIDA E CIA LTDA
Valor total: R$ 4.532.335,58 (quatro milhões quinhentos e trinta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito
centavos).).
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PAGAMENTO.
2.1. O valor do presente contrato é de R$ 4.532.335,58 (quatro milhões quinhentos e trinta e dois mil trezentos e trinta e
cinco reais e cinquenta e oito centavos)., Conforme listagem a seguir:
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Nº

7

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LOTE I - PERECÍVEIS
ITENS
UNID
VALOR UNT.
Fígado Bovino - corte de miúdo bovino, congelado, cor própria
sem manchas esverdeadas, textura e odor característico. Não
amolecido, não pegajoso e isento de sujidades. Embalagem
primária: saco de polietileno transparente, atóxica, individual, com
peso líquido de 1,0 a 2,0 Kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, quantidade do produto, número e carimbos oficiais no
Ministério da Agricultura SIE/SIF/DIPOA. Prazo de validade mínimo
Kg
R$ 23,20
de 06 meses, a partir da data de entrega. Embalagem secundária:
Caixa de papelão resistente, lacrada contendo 10 a 30kg, com
indicação legível de todas as suas características na parte externa
da caixa. Haverá reposição em casos de deterioração do produto
(alteração de cor e odor), descongelamento, embalagens
danificadas e avarias no momento de entrega. Qualificação
técnica: laudo microbiológico.

QUANT.

VALOR TOTAL

4.771,25

R$ 110.693,00

Dias d’Ávila/Ba, 27 de junho de 2022

KARYNNE DÓREA
Pregoeira Oficial
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2.161/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022. – REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto: Contratação de serviço de Apoio e Organização de eventos realizados e apoiados pela
prefeitura municipal de Dias D’Ávila.
Empresa: FLEX PRODUÇÃO SERVIÇOS DE ALIMETAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME.
 DETENTORA DO MENOR PREÇO LOTE ÚNICO.
 VALOR TOTAL: R$ 854.900,00 (oitocentos e cinqüenta e quatro mil e novecentos reais).
Data da Homologação: 27/06/2022.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne França Dórea – Pregoeira Oficial
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DIAS D’ÁVILA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA SESAU Nº 170/2022
DE 22 DE JUNHO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAS D’ÁVILA, no uso
de suas atribuições legais e, considerando disposições legais da Lei Municipal
Nº. 107 de 31 de agosto de 1995 e Lei Municipal N°. 344 de 28 de dezembro
de 2009;

RESOLVE:
Art. 1º Designar, a Servidora, ELBA VIVIANE DE SANTANA DO
NASCIMENTO, mat. 23723, como fiscal do Contrato nº 0106/2022, Processo
administrativo nº 2135/2022, da empresa ARTOUR AGENCIA DE
TURISMO E PASSAGENS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº
16.316.267/0001-22, firmado com a Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila.

Art. 2º Dê-se ciência aos interessados e divulgue-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM 22 DE
JUNHO DE 2022.

RODRIGO DOS R. MOTA MARTINS.

Secretário Municipal de Saúde
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