PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
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PRAçA MANOEL NGVAES, 99- CENTRO - SERROI.ANGINESTADO GA BAI-IIA. Cop 44710000
CNN: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREOS
PREGAO PRESENCIAL No 055/2018
VALIDADE: 1110112020
Aos 11 cia Janeiro do 2019, a PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SERROLANDIA - BA, inscrita no CNPJ sob on.°
14.196.70310001-41, situada a PraQa Manoel Novaes, no 99, Contra, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado polo ExcelenflssimQ Sr. Prefeito José Gonçalves do Oliveira, brasileiro, maior, portador da
cédula de identidade no 04898622 41 SSP/BA e do CPF no 474.506.225-72, residente e domicihado na At
Manoel Roque Rodrigues, 93, Centro - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e do outro lado a
Empresa IBOM MODERNIZAAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, corn sede ALAMEDA SALVADOR,
1057, SALVADOR BUSINESS, TORRE AMERICA, 60 ANDAR, SALA 601, CAMINHO DAS ARVORES,
41820790, SALVADOR, macrita no CNPJ sob n° 10.442.698/0001-59, Inscrição Estadual n° ISENTO, D?dos
bancários: Banco do Brasil S/A, Agenda - 2971-8, Conta Corrente - 27975-7, representada neste ato pelo Sr.
(a) KESSIO FABRINNI DE CAMPOS MONTEIRO, nos termos des Lois n°. 8.666193 e 10.520/02,6 des demais
normas legais aplicéveis, em face cia classificação des propostas apresentadas no Pregão de Registro do
Preços n°. 05512018, resultado de julgamento do Preços homologado polo Prefeito Municipal do processo
administrativo n°.340/2018, RESOLVE registrar os preços para Contrataçâo de empresa do ramo em Registro
de Preços, para prestaço de serviços de publicacão em jornal de circulacâo no estado da Bahia, atendendo a
necessidade do Municipio do Serrolandia - BA, durante o periodo de validade da presente AlA DE REGISTRO
DE PREçOS, oferecidos pela empresa acirna citada, classificada em primeiro luger pare os lotes abaixo
discrirninados.
Tudo conforme as especificacôes constantes da proposta de preços, que passe a fazer parte desta, tendo sido
os precas ofortados pete empresa 18DM MODERNIZAQAQ ASSESSORA a CONSULTORIA LTDA cuja
proposta foi classificada em 10 lugar no certame acima referenciado.

CLAUSULA I - DO OBJETO
Contrataço do empress do ramo em Registro de Precos, pat-a prestacâo do serviços do pubIicaco em jornal
de circulaçâo no estado cia Bahia, atendendo a necessidade do Municipio de Serrolândia - BA
CLAUSULA II- DA VALIDADE DOS PREOS
A presente Ata de Registro de Preços tore vaildade do 01 (urn) ano a partir da assinatura. E admitida sua
prorrogaçâo quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuéncia des
partes.
Durante o prazo do validade death Ata do Registro de Precos, a Prefeitura não sera obrigado a firmar as
contrataçOes quo dela poderao advir, facultando-se a realização de Iicitaçâo especifica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado so beneficiârio do registro preferencia do tarnecimonto em igualdade do
condiçOes.
PARAGRAFO PRIMEIRO- PREOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pea empresa IBDM MODERNIZAçAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
na presente Ate em R$ 11.000,00, conforme o detaihamento em anoxo Qnico;
PARAGRAFO SEGUNDO - 0 pagamento sera efetuado do scot-do corn os quantitativos executados, será feito
por crédito em conta-corrente, atestada pete contratante da execuçâo dos serviços, entre os dies 11 a 20 dos
meses subsequente a realização do serviço, apôs a apresentacâo da note fiscal/fatura atestada pela
autoridade competente, desde que apresentadas as certidào negative fiscais e estejam atualizadas.
CLAUSULA Ill - DOTAcA0 0RcAMENTARIA
- SECRETARIA: SECRETARLA DE ADM!NISTRAQAO GERAL, PROJJATIV.: 2204 - MANUTENcA0 DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS, ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVOS DE TERCEROS - PESSOA JUR(DCA, FONTE DE
RECURSO: RECURSOS ORDINAROS;
CLAUSULA IV - DA UTILIZAQAO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
A presente Ata de Registro do Preços, durante sue vigéncia, podera ser utilizada pot- qualquer ôrgâo ou
entidade da Administraçao quo no tenha participado do cot-tame licitatOrio, mediante prévia consults ao Orgâc
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Os valores ofertados pela empress signatâria da presente Ate de Registro de Preços e a especificado do
acordo corn a respective classificaçao no Pregao no. 055/2018.
Ern cads fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto so preço, as cláusulas e condicOes
constantes do edital do Pregao no. 055/2018, que integra a presents instrumento do comprornisso.
Em cads fornecimento, o preço unitário a ser pago sore o constants da proposta apresentada no Pregao n°.
05512018, pela empress detentora da presents Ate, a quai também a integram.
CLAUSULA V - REAJUSTAMENTO E REVISAO
Os precos serâo fixos, podendo ser ajustados do acordo corn Lei 8.666/93.
5.1 As revisOes contratuais, pare manutencão do equilIbrio econoniico-financeiro, poderâo acorrer através de
processo fundarnentado e qua cornprove a alteração dos custos por rneio do documontaçáo a se analisada pelo
representante da Prefeitura Municipal do Serrolândia e deve ter por base as preços das propostas
apresentadas na data da licitaçâo. E, somente após decorridos 12 (doze) rneses do execuçâo contratual, e no
caso de prorrogaçâo do contrato, os valores poderao ser reajustados, pets variaçâo do !GP-M, mantida a
periodicidade anual. Havendo alteraçOes tegais qua possibilitem a apticacão de reajustamento, 0 rnesmo ficaré
condicionado ac, estipulado, na normatizaco sobre a matéria, quo venha a ser editada polo Governo Federal
ou Estadual.
CLAUSULA VI 0BRIGAc6ES DAS PARTIES
6.1 6.1 Constitui obrigacão da contratante:
a)
Prestar as informacOes e as esclarecimentos que venham a ser solicitados polo contratado;
Designer Servidor responsável polo recebimento e conferéncia do objeto deste iristrumento;
b)
Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
C)
6.2 Constitui obrigação do Contratado:
a) Arcar corn todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestaçäo dos serviços, sem qualquer
Onus pars o Municipio.
b)
Responsabilizar-se pela seleçao e contrataçáo dos profissionais necessãrios a prestaçâo dos serviços:
executar os serviços objeto deste Contrato de acordo corn as especificaçOes e/au norma exigida,
C)
utilizando ferrarnentas apropriadas;
d)
manter sob sue exclusive responsabi(idade toda a supervisao, direçâo e mo do obra pare execuçâo
complete e eficiente dos serviços objeto deste Contrato, inclusive aquela necesséria so rnanuseio e operaçâo
dos utensilios e equipamentos seus e do CONTRATANTE, bern como, pela conservaçao dos equiparnentos e
utensilios;
respeitar 0 fazer corn que seus profissionais respeitem as norrnas de segurança do trabalho,
e)
identificação, discipline e demais regularnentos vigentes no CONTRATANTE, bern como atentar pars as regras
de cortesia no local aide serâo exocutados os serviços objeto deste Contrato;
f)
restituir, nas mesmas condicOes e especificacOes quo the foE entregue e dentro do prazo que for
determinado, as materials, equipamentos e utensilios recebidos pare uso nos serviços objeto deste Contrato,
deixando as instalaçOes na mais perfeita condicâo do funcionamento;
g)
zelar pela boa e complete execução dos serviços contratados e facilitar, por todos Os rneios ao seu
alcance, a ample acão fiscalizadora dos prepostos designados polo CONTRATANTE, atendendo prontarnente
as observaçOes e exigéncias que the farern solicitadas;
h)
efetuar pontualrnente o pagarnento do toSs as texas e impostos quo incidam ou venham a incidir sobre
as sues atividades s/au sobre a execuçäo do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigacOes sociais e
previdenciarias e trabalhistas dos seus erripregados;
i)
observer e respeitar as LegislacOes Federal, Estadual e Municipal, relatives a prestacâo dos seus
serviços;
j)
arcar corn todo e qualquer dano ou prejuizo material causado so CONTRATANTE e/ou a terceiros,
inclusive por seus profissionais;
k)
providenciar e rnanter atualizadas todas as licenças e alvaras junta as repartiçOes compotentes,
necessários a execuçâo dos serviços objeto do presente Contrato;
I)
providenciar e manter empregados treinados, em nQmoro suficiente ao barn desempenho dos serviços
objeto deste Contrato;
m)
comunicar ao CONTRATANTE, qustquer anormalidade quo interfira no born andamento dos serviços,
objeto do presents Contrato, inclusive indicando 0 nome do responsável;
ii)
reparar ou repor as instalacOes, em caso de danificacâo ou extravio, dos móveis, equipamentos e
utensilios do CONTRATANTE que lhe forern entregues pare uso, au par empréstirno;
o)
pager as salários e encargos sociais devidos pale sue condicâo de Unica empregadora do pessoal
designado pars execuçâo dos serviços ore contratados, inclusive, indenizaçOes decorrentes de acidentes de
trabaiho, demissOes, etc, obrigando-se, ainda, so fEel cumprirnento des legislaçOes trabalhistas e

previdenciárias, sendo-Phe defeso invocar a existéncia deste Contrato para tentar eximir-se destas obrigacöes
ou transferi-las pare a CONTRATANTE;
responder perante ac CONTRATANTE, pela conduta, frequencia e pontualidade dos seus empregados
P)
designados para a execuçao dos serviços objeto deste Contrato.
q)
manter durante toda a execuçäo do Contrato, em compatibilidade corn as obrigaçOes por ela assumidas,
todas as condicOes de habilitaçao assumidas na licitacào;
r)
exigir dos profissionais, no momento da contrataçâo, a comprovaçâo de registro no Conseiho
Respectivo, bern como o certificado da especialização, que deverao ser apresentados a CONTRATANTE
sernpre que solicitado.
S)
Prestar todos os esclarecimentos qua forem solicitados pelo Secretaria de SaUde, durante a execução
deste Servico.
t)
Aceitar nas mesmas condiçOes contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizerem necessários,
ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma do art. 65, parégrafos 10 e 2o
da Lei no 5.666/93 e suas alteraçOes posteriores.

CLAUSULA VU - DAS SANQOES E PENALIDADES
A CONTRATADA que incidir nas hipoteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sançôes,
graduadas conforme a gravidade da infracao, sem prejuizo de sançaes civis e criminals, apôs 0 prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditôrio:
7.1.1 Adverténcia sempre quo forern constatadas infraçOes leves.
7.1 .2 Multa por atraso imotivado da execuçäo do serviço ou de parcelas, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte decirnos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos prazos
parciais das Ordens de Servicos, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado
por escrito pela Fiscalizaçao pare 0 curnprimento de deterrninaçOes, na primeira vez, limitadas a 20% do valor
da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado par escrito pela Fiscalizaçao para o cumprirnento de deterrninaçoes, nas reincidéncias, limitadas a
20% do valor da fatura.
7.1.2.1 A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do
contrato, sem prejuizos da cobranca de perdas e danos qua venham a ser causados ao interesse püblico e da
possibilidade da rescisào contratual;

7.1 .3 Suspensao nos prazos abaixo definidos:
a) do ate 03 (trés) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, par mais de 15 (quinze) dias;
b) de ate 02 (dois) anos quando praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administracâo Püblica Municipal.
7.1.4 Suspensão de ate 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuizo causado
Administração Püblica Municipal, quando:
a) nâo atender

as especiflcaçOes técnicas e

Os

a

quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;

b) paralisar a execucâo do serviço, sern justa causa e prévia comunicação
20%;

a

Administração: multa de 10% a

c) prestar serviço em desacordo corn os projetos basicos, executivos e termos de referenda, que apresente
insegurança no desenvolvirnento das atividades ou que comprorneta a segurança das pessoas: multa de 10% a
20%;
d) descumprir obrigaçOes relativas a relacao de trabalho com seus empregados e prepastos, quanto a verbas
previstas e orcadas nas planllhas que cornpöem a proposta contratada, especialmente a atraso de pagamento
do salãrio, 13 0 salérlo, ferias acrescidas de 1/3, atraso ou nâo fornecimento de vale transporte, vales-refeiçao
ou auxflio alirnentaçao, constantes das respectivas planilhas de precos: multa do ate 10°i0.
7.1.5 Declaracâo do inidonoidade para licitar e contratar corn a Adrninistraçao PUblica quando o licitante
incorrer por duas vezes nas suspensôes elencadas nesta clãusula nos subitens 9.1.3 e 9.1.4.

7.2 A suspensäo temporária do fornecedor cujo contrato corn a Administraçào Publica Municipal esteja em
vigor, impediré o mesmo de participar de outras licitaçoes e contrataçoes no âmbito do Municipio ate o
cumprimento da penalidade que the foi imposta.
7.3 Declaracâo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistração Püblica Municipal, enquanto
perdurarem Os motivos determinantes da punicâo ou ate qua seja promovida a reabilitaçao perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que A CONTRATADA ressarcir a
Adrninistraçâo pelos prejuizos resultarites e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
7.4 As rnultas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo maxima de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da execucào, apos prévio processo adrninistrativo, garantida a
ample defesa e 0 contraditOrio ou, ainda, cobradas judicialmente, a criterio do departamento
Administrativo/Financeiro da PREFEITURA.
7.5 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, A CONTRATADA responderá pela sue
diferença, a qual seré descontada dos pagarnentos eventualmente devidos pela Adrninistraçâo, ou, ainda,
cobrada judicialmente.
7.6 A multa poderá ser aplicada cumulativarnente corn as demais penalidades, a depender do grau da infração
cornetida pela CONTRATADA e dos prejuizos causados a Administraçâo PUblica Municipal, náa impedindo que
a Adrninistracao rescinda unilateralmente o contrato.
7.7 As sançôes previstas na cláusula 93 deste contrato são de competéncia exclusiva do titular da Secretaria
Municipal da Administração, perrnitida a delegação para a sanção prevista no sub-item 9.1.1, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias da abertura de vistas.
7.6 Os danos e prejuizos serão ressarcidos a CONTRATANTE no prazo rnãxirno de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditOrio, contado da notificação
administrativa a CONTRATADA, sob pena de multa.
CLAUSULA VIII - DA RESCISAO CONTRATUAL
o MUNICIPIO poderã considerar o presente Contrato rescindido na forma do art. 77 da lei 8.666/93 e nas
seg uintes hipoteses:
a) A CONTRATADA abandonar ou suspender o objeto a contratado, salvo par motivos de caso fortuito ou de
força major, devidamente cornprovado;
b) A CONTRATADA ceder ou transferir a presente Contrato a terceiros;
c) A CONTRATADA requerer e tiver sido impetrada a falencia, concordata, insolvéncia ou dissolução judicial
ou extrajudicial;
d) A CONTRATADA deixar de cumprir a abjeto deste Contrato, com qualidade, eficiência e zelo.
e) A CONTRATADA cometer falhas, par sua culpa, devidamente comprovadas, au por sua ornissão, que
venham a afetar o Municipio ou terceiros.
O A administracão püblica fica autorizada a rescindir o presente contrato de forma unilateral, devendo
inforrnar as rnotivos a(o) contratado (a)corn antecedencia minima de 15 (quinze) dias corridos, sem qua caiba
a outra direito a indenização, ficando apenas assegurado a contratada Os pagamentos pelas servicos que
tenham sido executados, abatidos todos os valores correspondentes a qualquer crédito da Contratante, par
força das aplicacôes des dernais Cláusulas deste Contrato.
CLAUSULA IX - DAS cowolç(5s DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Precos, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal no 8.666/93, a dernais normas pertinentes.
CLAUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
A Ata de Registro de Precos poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigaçOes canstante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipOteses de inexecuçâo total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os precos registrados se apresentarern superiores aos praticados no mercado;
e) por razOes de interesse püblico devidamente demonstradas e justiticadas pela Adrninistracão.
A carnunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou par correspondencia,
juntando-se a comprovante aos autos.
Na caso de ser ignorado, incerto ou inacessIvel o endereco da detentora, a cornunicaçâo sera feita por
publicacao no Diario Oficial do Municipio, considerando-se cancelado o preco registrada após 1 (urn) dia da
publicaçao.

Pela detentora, quando, mediante solicitacâo por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigéncias desta Ata de Registro de Preps.
CLAUSULA XI - DA AU'roRlzAçAo PARA EXECUQAO
0 servico objeto da presente Ata de Registro de Preps serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
MunicEplo.
A emissâo das Ordens de Fornecimento, sue retificaçào ou cancelamento, total ou parcial, serâo igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLAUSULA XII - DOS ACRESCIMOS F SUPRESSOES
As quantidades inicialmente contratadas poderao ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do §
n°. 65, da Lei n°.8.666/93.
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CAPITULO XIII - DAS DlsposIçOES FINAlS
Integram esta Ata, o edital do Pregao n°. 055/2018 e a proposta da empresalbDM MODERNIZAçAO
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, classificada em 10 lugar.
Fica eleito o foro de Serrolandia/BA pare dirimir quaisquer questoes decorrentes da utilizaçao da presente Ala.
Os casos omissos serâo resolvidos de acordo corn a Lei no. 10.520/2002, e demais normas aplicéveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em tres vias de igual teor e
forma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

18DM M0DERNIZAcAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-Nome:
CPF/RG:

2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
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PRAA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
CNPJ. 14196103000141
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ANEXO UNICO
NE

ARMINCHWONIMmm

SERVIQO DC PUBLTCAQAO EM JONAL CE CIRCULAcAO No ESTADO CA
BAHIA dos Avsos do Ucitoçdoo 0 damais abs ineronbes so coMma, corn
dimonodos mlnimas do 2cm X col corn 0 anvic do pagina original do publicacäo
roalizoda.

UN

200

5500

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:

11.000,00

