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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. 2424/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual, visando atender as
necessidades das secretarias e órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila.
Empresa: DIGITAL 9 GRAFICA LTDA - EPP.
 DETENTORA DO MENOR PREÇO LOTE UNICO.
 VALOR TOTAL LOTE UNICO: R$ 1.647.900,00 (um milhão seiscentos e quarenta e sete mil e
novecentos reais)
 Data da Assinatura: 21/07/2022.
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 42/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 21 dias do mês de julho 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 2.424/2022 e HOMOLOGADA, no dia 21/07/2022, referente ao
Pregão Eletrônico Nº 42/2022 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:

1. DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual, visando atender as necessidades
das secretarias e órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. DIGITAL 9 GRAFICA LTDA - EPP, CNPJ: 06.108.130/0001-29, com sede na Rua Jacarandá, n° 879, Edf. Ticiano,
Loja 06, Brotas, CEP 40.295-090, Salvador – Bahia, representado neste ato por seu representante legal, Sra. Liliana Gurgel
Nascimento Dourado, RG nº 414750896, SSP/BA, CPF 616.309.005-59.
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 – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL
ITEM

1

2

3

ESPECIFICAÇÕES
Lona
Vinílica.
Lona
Vinílica
Brilho
440
grs1000x1000, com impressão Digital em Látex ou
UV alta resolução, 4x0 cores, acabamento reforço e
ilhós a cada 10 cm, incluindo instalação e
desinstalação, em placas de outdoor, painéis, e
eventos municipais.
Placa em PS com impressão direto na chapa.
Placa em PS 2 mm, com impressão digital em UV
diretamente no PVC, impressão digital em alta
resolução, incluindo instalação e desinstalação.
Adesivo automotivo. Adesivo automotivo Cast Soft PVC Film (60 microns), brilhante, com cor de
adesivo de acordo com solicitação a ser enviada
previamente, impressão digital 4x0 cores em alta
resolução e aplicação de verniz de proteção,
incluindo instalação e desinstalação.

UNID
MEDIDA

QTD
MINIMA

QTD
MÁXIMA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL

M²

1

8.500

R$ 61,00

R$ 518.500,00

M²

1

2000

R$ 132,37

R$ 264.740,00

M²

1

1.500

R$ 60,00

R$ 90.000,00

4

Acrílico 4 mm. Acrílico 4mm cortado em processo
laser com impressão UV CMYKW (impressão
colorida + Branco) invertida de alta resolução, peças
poderão ter montagem com formatos variado.

M²

1

35

R$ 563,33

R$ 19.716,55

5

Acrílico 6 mm. Acrílico 6mm cortado em processo
laser com impressão UV CMYKW (impressão
colorida + Branco) invertida de alta resolução, peças
poderão ter montagem com formatos variado.

M²

1

15

R$ 649,53

R$ 9.742,95
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6

Banners. Banner em lona Vinílica 440grs
1000x1000, com impressão Digital em Látex ou UV
alta resolução, 4x0 cores, acabamento bastão,
ponteiras e corda nylon.
Adesivo Blackout. Adesivo cast Brilho blackout,
com impressão digital em Látex ou UV em alta
resolução, 4x0 cores, acabamento: refile corte a
seco,
incluindo
serviço
de
instalação
e
desinstalação.

M²

1

150

R$ 60,00

R$ 9.000,00

M²

1

7.000

R$ 60,00

R$ 420.000,00

8

Adesivo perfurado. Adesivo perfurado 175 microns,
com impressão digital em Látex ou UV em alta
resolução,4x0 cores em alta resolução, incluindo
instalação e desinstalação.

M²

1

50

R$ 80,01

R$ 4.000,50

9

Faixas. Faixas em lona Vinílica 440grs 1000x1000
com impressão Digital em Látex ou UV alta
resolução, 4x0 cores, acabamento em madeira
lateral, incluindo instalação e desinstalação.

M²

1

2.000

R$ 60,00

R$ 120.000,00

10

Lona Perfurada. Lona Vinilica Perfurada 440grs,
1000x1000 com impressão digital em Látex ou UV
em alta resolução, 4x0 cores, acabamento reforço e
ilhós a cada 10cm, incluindo instalação e
desinstalação.

M²

1

400

R$ 100,00

R$ 40.000,00

11

Cavalete dupla face, tamanho 1,00m x 0,60m.
Fabricado em madeira e lona, com impressão digital
e dobradiça metálica galvanizada.

UND

1

400

R$ 100,00

R$ 40.000,00

12

Cenografia em compensado Naval 20, acabamento
com lona impressa ou adesivo impresso com
imagem digital.

M²

1

400

R$ 150,00

R$ 60.000,00

UND

1

50

R$ 500,00

R$ 25.000,00

UND

1

50

R$ 400,00

R$ 20.000,00

UND

1

800

R$ 9,00

R$ 7.200,00

7

13

14

15

Placa de Inauguração em Acrílico com 4mm de
espessura medindo 80x50mm, impressão adesivo
personalizada 4x0 cor com parafusos e buxas de
fixação, incluindo instalação. Deverá confeccionada
conforme modelo do órgão.
Placa de inauguração em acrílico, espessura 3
mm, med. 60 cm x 40 cm, com adesivo transparente
personalizado na cor 4x0, acompanha parafusos,
buxas e demais itens necessários a fixação, com
instalação. Deverá confeccionada conforme modelo
do órgão.
Placa em Acrílico Branco, com Logomarca colorida
e identificação das seções/setores, medindo
25x7cm, com instalação.. Deverá ser confeccionada
conforme modelo do órgão.
VALOR TOTAL

R$ 1.647.900,00

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 42/2022 – 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.
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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 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.
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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. Quando da emissão da Nota Fiscal de Prestação dos Serviços, a CONTRATADA deverá preenchê-la,
minimamente, com a descrição dos itens fornecidos ou serviços prestados de acordo com o constante na
ordem de serviço, com identificação do evento/ação, data, horário e local.
3.6. A CONTRATANTE não efetuará qualquer pagamento à contratada a título de adiantamento.
3.7. 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.
3.8. 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.
3.8.1. 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.
3.8.2. 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.
3.8.3. 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.
3.

DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.

15.1. Os serviços deverão ser realizados no município de dias d’Ávila, conforme solicitado em ordem de serviço;
15.1.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços em até 05 (cinco) dias úteis, contados após a solicitação da
Secretaria demandante, emitida através de Ordem de Serviço, a qual será enviada através de email ou entregue
pessoalmente a CONTRATADA;
15.1.2. Quando forem demandados serviços que requerem maior tempo para confecção devido aos quantitativos, os
mesmos deverão ser previamente acertados as datas das entregas para programações por parte do Município,
ficando acordado o prazo inicial máximo de 8 (oito) dias úteis para grandes volumes, considerados assim este
quando atingirem o percentual de no mínimo de 30% (trinta por cento) do item solicitado.
15.1.3. Os materiais serão retirados (quando couber), no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, após a finalização
do evento ou ação, atendendo ao determinado pela Secretaria demandante.
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.
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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 0,5% (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.
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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.
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 Gerenciamento serão feita da seguinte forma:

DO GERENCIAMENTO:
Será responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços o Oficial de Gabinete do Prefeito.
DA FISCALIZAÇÃO:
Será responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o Assessor do Gabinete do Prefeito.
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9. DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando ao
seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente:
I.

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.

II.

fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;

III.

assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes desta licitação;

IV.

não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;

V.

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.

VI.

arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da ata de
registro de preços oriundos desta Licitação, isentando a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila de qualquer
responsabilidade;

VII.

fornecer os produtos de forma eficiente e adequada.

VIII.

Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no termo de referência e nas Ordens de
Fornecimento;

IX.

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.

X.

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do objeto da ata de
registro de preços.

XI.

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.

XII.

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.

XIII.

Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do objeto.

XIV.

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 da presente 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;

XV.

Adimplir com as exigências do instrumento convocatório pelos quais se obriga, visando à perfeita execução
deste objeto.

XVI.

Emitir notas fiscais/fatura de acordo com a legislação, contendo descrição dos produtos indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.

XVII.

Executar o objeto da contratação, de acordo com os anexos, responsabilizando-se integralmente pelo fiel
cumprimento do objeto contratado, nos termos das normas e especificações técnicas e legislação vigente.
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XVIII.

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.

XIX.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, cujas reclamações se obrigam a
atender.

XX.

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.

XXI.

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.

XXII.

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação

XXIII.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, bem como não permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXIV.

Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e previdenciárias, fiscais e outras
advindas que venham a incidir no fornecimento dos itens/materiais.

XXV.

Prestar diretamente os serviços/fornecimentos contratados, não transferindo a terceiros, por qualquer
forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a
que esta obrigada;

XXVI.

Efetuar a entrega dos itens/materiais e/ou prestar os serviços em perfeitas condições, no prazo e local
indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações mínimas da especificação
e marca;

XXVII.

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

XXVIII.

Os fornecimentos objeto desta licitação deverão ser executados sob a inteira responsabilidade funcional e
operacional da Contratada, sobre cujos empregados deverá manter estrita e exclusiva fiscalização.

9.1.1.

A CONTRATADA obriga se ainda a:

XXIX.

Desempenhar os serviços por intermédio de profissionais devidamente especializados, qualificados e com
devidos equipamentos de segurança;

XXX.

Efetuar serviços de entrega, retirada e descarte sem ônus adicional;

XXXI.

Retirar todo material gráfico (quando couber) e descartar devidamente, no prazo de até 03 (três) dias
corridos, após a finalização do evento ou ação, atendendo ao determinado pela Secretaria demandante;

XXXII.

Toda arte gráfica será enviada por e-mail, caso haja algum empecilho como tamanho do arquivo, falta de
conexão à internet, etc, a empresa terá a responsabilidade de buscar o arquivo no Setor de Assessoria de
Comunicação até as 16h do dia da solicitação;

XXXIII.

Todo e qualquer serviço/produto deverá ser fotografado e as imagens deverão ser enviadas ao Setor de
Assessoria de Comunicação por email, pen drive ou CD juntamente com a nota fiscal;

XXXIV.

As notas fiscais só serão enviadas para pagamento após recebimento das fotos;

XXXV.

Comunicar imediatamente ao Setor de Assessoria de Comunicação quando verificar condições
inadequadas para a execução dos serviços, tais como arquivo com baixa qualidade e tempo inviável;

XXXVI.

Não divulgar, copiar e editar, nem reproduzir fotos e negativos das artes enviadas, exceto a pedido do Setor
de Assessoria de Comunicação;

XXXVII.

Casos de solicitação de mudança de local de instalação bem como consertos gerais deverão ser atendidos
até 12h corridas;
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XXXVIII.

A CONTRATADA deverá equipar seus funcionários conforme orientações das seguintes Normas
Regulamentadoras – NR’s:






9.2.

NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR 12 - Máquinas e Equipamentos;
NR 35 - Trabalho em Altura.
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.

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, 21 de julho de 2022.

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

DIGITAL 9 GRAFICA LTDA - EPP
DETENTOR 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2.211/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 38/2022 – REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto: Contratação de empresa especializada na Aquisição de LOUSA DE VIDRO paras as unidades
escolares atendendo aos interesses da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dias d’Ávila .
Empresa Vencedora: WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME que
apresentou o valor total para o LOTE ÚNICO: R$ R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil
reais).
Data da Assinatura: 21/07/2022
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne Dórea– Pregoeira Oficial
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 21 dias do mês de Julho 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 2.211/2022 e HOMOLOGADA, no dia 21/07/2022, referente ao
Pregão Eletrônico Nº 38/2022 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:
1. DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1 Contratação de empresa especializada na Aquisição de LOUSA DE VIDRO paras as unidades escolares
atendendo aos interesses da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dias d’Ávila, conforme descrição
constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1 WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 43.838.684/0001-08, com sede na Rua
2, Residencial Araras, n° 6, Cohama, CEP 65.064-504, São Luis – MA, representada neste ato por seu
representante legal, Sra. GEINE HELLENE CARVALHO CUNHA, carteira de habilitação nº 07808378806, CPF
926.701.723-34.
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:

ITEM

1

LOTE ÚNICO - LOUSA DE VIDRO
PEDIDO PEDIDO
VALOR
UND
MINIMO MÁXIMO UNITÁRIO
Lousa
em
vidro
temperado,
quadriculado, com espessura de 6,00
mm formada por 1 (um) módulo de
dimensão 3,00 m x 1,20 m (largura x
altura), contendo as laterais lapidadas,
cantos arredondados, com no mínimo
06 (seis) prolongadores espaçadores de
inox ou alumínio polido, sendo no
mínimo 3 (três) na parte superior e no
mínimo 3 (três) na parte inferior,
distância máxima dos separadores da
parede entre 2,0 cm e 2,5 cm, com
película de segurança na cor branco
leite, para uso de todos os pos de pincel
para quadro de vidro. Com 01(um)
suporte em acrílico, para apagador e UND
1
500
R$1.700,00
pincel, com possibilidade de instalação
em qualquer parafuso espaçador.
Linhas claras de formar quadrados de 5
cm x 5 cm proporcionando auxílio na
escrita, desenho e gráficos, película de
segurança.O vidro deverá ser cerficado
pelo INMETRO. Acompanha: 1 (um) kit
de prolongadores e buchas especiais, 1
(um) apagador para quadro de vidro, 1
(uma) caneta marcador para quadro de
vidro na cor azul, 1 (uma) caneta
marcador para quadro de vidro na cor
preto e 1 (uma) caneta marcador para
quadro de vidro na cor vermelho, 1 (um)
kit de limpeza de vidro. A empresa
DESCRIÇÃO

VALOR
TOTAL

MARCA E
MODELO

R$
850.000,00

Marca: GFX
COMERCIO
(EM VIDRO)
Modelo:
QD300X120
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fornecedora se responsabilizará pela
instalação e entrega. Garana mínima de
5 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação e manchas.
VALOR TOTAL: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)
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 38/2022 – 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
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, de que trata o presente Edital, serão recebidos:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação,
mediante 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, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação em prazo
não superior a 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais devidamente justificados, 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 nº. 8.666/93.
2.2.3. Caso o Termo Circunstanciado ou a verificação não sejam realizados dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão
como realizados desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
2.3. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada dos produtos/serviços objeto
deste Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os fornecidos, os mesmos serão
rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº. 8.666/93.
2.4. Ocorrendo rejeição dos produtos/serviços, a CONTRATADA deverá substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco)
dias corridos, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, sem ônus para o CONTRATANTE, sob
pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
2.5. Ainda que os produtos/serviços sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a
responsabilidade da empresa Vencedora pela validade, qualidade e segurança dos produtos.
2.6 Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas na Ata de Registro de Preços, ou quantidades a menor ou a maior do que
a solicitada pela Secretaria de Educação.
2.7. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.8. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
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2.9. 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.
2.10. 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.
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.
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4.1. A entrega será de forma parcelada atendendo as necessidades da administração, o prazo para fornecimento
dos materiais será de 15 (Quinze) dias após a emissão da ordem de fornecimento emitida pela Secretaria
demandante.
4.1.1. O calendário de entrega poderá ser alterado de acordo com a conveniência e necessidade da
Secretaria de Educação.
4.2. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de
Dias d’Ávila, localizado na Avenida Raul Seixas S/N, Centro, Dias d’Ávila.
15.2.1. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e definidas no Ata, ou quantidades a menores ou a maior do que a solicitada pela Secretaria.
4.2.2. 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 0,5% (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.
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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 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.
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:
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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 Gerenciamento serão feita da seguinte forma:
DO GERENCIAMENTO:
Será responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços a Gerente Administrativa da Secretaria
Municipal de Educação.
DA FISCALIZAÇÃO:
Será responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o servidor da Gerência Administrativa da SEDUC.
9. DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando ao
seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente:
I.
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.
II.

fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;

III.

assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes desta licitação;

IV.

não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;

V.

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.

VI.

arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da ata de
registro de preços oriundos desta Licitação, isentando a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila de qualquer
responsabilidade;

VII.

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;

VIII.

fornecer os produtos de forma eficiente e adequada.

IX.

Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no termo de referência e nas Ordens de
Fornecimento;

X.

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.
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XI.

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do objeto da ata de
registro de preços.

XII.

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.

XIII.

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.

XIV.

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 a
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto da licitação;

XV.

Adimplir com as exigências do instrumento convocatório pelos quais se obriga, visando à perfeita execução
deste objeto.

XVI.

Emitir notas fiscais/fatura de acordo com a legislação, contendo descrição dos produtos indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.

XVII.

Executar o objeto da ata de registro de preços, de acordo com os anexos, responsabilizando-se
integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, nos termos das normas e especificações técnicas
e legislação vigente.

XVIII.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, cujas reclamações se obrigam a
atender.

XIX.

Caso seja verificada qualquer incompatibilidade no fornecimento, mesmo após o recebimento por parte da
Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, sendo a que tempo for, respeitando-se o prazo de validade da Ata, 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.

XX.

Apresentar durante a execução da Ata, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

XXI.

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

XXII.

A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes. Despesas
com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa vencedora.

XXIII.

A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a
CONTRATANTE decorrente de vício na qualidade dos produtos fornecidos;

XXIV.

Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação até a entrega total dos produtos;

XXV.

Entregar com o prazo máximo de 15 (Quinze) dias os materiais requisitados a partir da data de
emissão da ordem de fornecimento acompanhada da Nota de Empenho;

XXVI.

Fornecer de forma satisfatória o objeto desta contratação, primando sempre pela qualidade do
material fornecido;

XXVII.

Não utilizar esta Ata como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;

XXVIII.

Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da aquisição, tributos, sem qualquer exceção, que incidirem sobre a
presente aquisição, encargos sociais, fiscais e o que mais de direito, correrão por conta exclusiva
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da empresa vencedora, e deverão ser pagos nas épocas devidas, não havendo, em hipótese alguma
falar-se em responsabilidade solidária ou subsidiária do Município;
9.2. DA GARANTIA
I.

Quanto da entrega do produto, a empresa fornecedora deverá entregar termo de garantia.

9.3. OBRIGAÇÕES GERAIS
II.

A CONTRATADA não poderá transferir o fornecimento do objeto acima descrito, nem tampouco,
transferir ou caucionar os direitos ou garantias desta Ata, no todo ou em parte, salvo com
consentimento por escrito do Município, através de Servidor com autoridade para tal;

III.

Ficam reservados ao Município o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso, não previsto, nas Especificações, nas Leis, nas Normas e em tudo mais que se
qualquer forma relacione, direta ou indiretamente, com o objeto.

9.2. São obrigações da Administração:

a) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do contrato e do objeto contratado, podendo rejeitar no todo ou em parte os
materiais fornecidos em desacordo;
b) Fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços;
c) Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
d) Dar à Contratada as condições necessárias à regular execução da Ata de Registro de Preços
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, 21 de julho de 2022.

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

WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
DETENTOR DA ATA
TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEY2OEM1MEVDMDA4NTMWMD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Julho de 2022
21 - Ano XII - Nº 1860

Dias d`Ávila

Homologações

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2424/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual, visando atender as
necessidades das secretarias e órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila.
Empresa: DIGITAL 9 GRAFICA LTDA - EPP.
 DETENTORA DO MENOR PREÇO LOTE UNICO.
 VALOR TOTAL LOTE UNICO: R$ 1.647.900,00 (um milhão seiscentos e quarenta e sete mil e
novecentos reais)
Data da Homologação: 21/07/2022.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne França Dórea – Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2.211/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 38/2022 – REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto: Contratação de empresa especializada na Aquisição de LOUSA DE VIDRO paras as unidades
escolares atendendo aos interesses da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dias d’Ávila .
Empresa Vencedora: WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME que
apresentou o valor total para o LOTE ÚNICO: R$ R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil
reais).
Data da Homologação: 21/07/2022.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne Dórea– Pregoeira Oficial
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA SEDES Nº 010/2022
DE 21 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL DE
DIAS D’ÁVILA, no uso de suas atribuições legais e, considerando disposições legais
da Lei Municipal Nº 107/95, de 31 de agosto de 1995 c/c a Lei Municipal Nº 344/2009,
de 28 de dezembro de 2009 e,
CONSIDERANDO que a prestação de contas e a documentação necessária deverá
atender as observâncias da Resolução n°1.121/2005 do Tribunal (TCM/BA), e ao
respectivo termo de colaboração através de instrumento de convênio em cumprimento
a IN - Instrução Normativa n° 002/2020 do TCM/BA.
CONSIDERANDO o quanto disposto no Plano de Trabalho e, a lume do art. 116 da
Lei 8666/93, em consonância com a Lei Federal n° 13.019/14 combinado com o art.
37, Caput, Inciso XXI, da CF/88, assim como através da Lei Municipal n° 683/2022
(Lei Especifica de Subvenção Social).

RESOLVE:

Art. 1° Designar:

I – Fica designada como gestora representante da entidade
Servos do Kadosh, para prestação de contas: Hugo de Lima
Amorim Braga, CPF: 071.047.095-92.
II – Fica designada como gestora representante da Prefeitura
Municipal, responsável pora acompanhar a prestação de contas a
servidora municipal Carla Frederica Ferreira Deiró, Mat: 23091
III – Fica designada a comissão de fiscalização para
monitoramento e avaliação do convênio: Taine Muniz de Souza
Santos, Mat:24113, Cíntia Virgínia Santana dos Santos, Mat:
24176, Maria de Lourdes Santana Santiago, Mat: 24565.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique e Cumpra-se
Dias d’Ávila, Bahia, em 21 de julho de 2022

Alexandre Pereira Castro
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Proteção Social
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