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AVISO
DISPENSA Nº 27/2022, ELETRÔNICA
A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade Dispensa
Eletrônica nº 27/22-PA 83/22. COM DISPUTA. Menor Preço por Lote (único). Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de materiais destinados à Secretaria
Municipal de Ação Social para manutenção das oficinas de artesanato. Sessão: 8.4.22
das 9h até às 9:30h - horário de Brasília. PROCESSO SERÁ REALIZADO
EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS:
www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio
da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 928776 ou
na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial).
Condeúba, BA – 24.3.22.
Josiel Eduardo dos Santos
Presidente - CPL
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EDITAL DISPENSA Nº 027/2022 (ELETRÔNICA)
Disponível em www.licitacoes-e.com.br
COM DISPUTA
ID nº 928776
DISPENSA Nº 027/2022 (ELETRÔNICA)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2022

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS, por meio da Comissão Permanente de Licitação, devidamente
nomeada pelo Decreto Municipal nº 006/2022, sediada na Praça Jovino Arsênio
da Silva Filho, nº 53-A – Centro, Condeúba/BA, no uso de suas atribuições
delegadas, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade
DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO
– lote único, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021 e demais legislação aplicável, aplicando-se, subsidiariamente, as
exigências estabelecidas neste Edital, mediante as seguintes condições:

INÍCIO DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 24/03/2022 A
PARTIR DAS 12:00 HORAS
LIMITE DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 08/04/2022 ÀS 08:30
HORAS
ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 08/04/2022 ÀS 08:30 HORAS
INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA: 08/04/2022 ÀS 08:30 HORAS
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA ELETRÔNICA (FASE DE LANCES):
08/04/2022 DAS 09:00 ÀS 09:30 HORAS
LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO – www.licitacoes-e.com.br
À critério da Comissão Permanente de Licitação, o horário definido para realização
do certame poderá ser prorrogado, desde que não comprometa o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação, em razão da
indisponibilidade de infraestrutura física e/ou de instrumentos de trabalhos
necessários à realização do certame na data e horário estipulados.
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1.
1.1.

DO OBJETO:
O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para
a contratação por dispensa de licitação de empresa para fornecimento de
materiais destinados à Secretaria Municipal de Ação Social para
manutenção das oficinas de artesanato, de acordo com as especificações,
quantitativos, condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos, sem prejuízo das regras impostas pela legislação pertinente.

1.2.

A contratação ocorrerá em lote único, conforme tabela constante abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTDE

1

AGULHA MÁQUINA Nº 09

UND

10

2

AGULHA MÁQUINA Nº 14

UND

10

3

AGULHA COSTURA Nº 06

UND

150

4

ALFINETES DE CABEÇA AÇO Nº 24

CX

20

5

ARGOLA ACRÍLICA Nº 100

UND

300

6

ARCO PARA TIARA 10 MM

UND

150

7

ARGOLA PARA CHAVEIRO 16MM

UND

500

8

BARBANTE FINO 4 FIOS CRU

UND

50

9

BOLA DE ISOPOR 30MM

UND

350

10

BOLA DE ISOPOR 35MM

UND

350

11

BOLA DE ISOPOR 50MM

UND

100

12

BOLA DE ISOPOR 75MM

UND

100

13

BOTÕES 25 MM 4 FUROS 25MM CORES VARIADAS

UND

250

14

CARTELA MEIA PÉROLA 4 MM

UND

35

15

CARTELA MEIA PÉROLA 6 MM

UND

35

16

COLA ATELIÊ BRANCA 100 G

UND

50

17

COLA DE SILICONE VIDRO COM 100 ML

UND

120

18

COLA PANO 100 G

UND

50

19

COLA INSTANTÂNIA MULTIUSO 20 G

UND

100

VALOR (MÁXIMO ACEITÁVEL
UNITÁRIO
R$
1,30
R$
1,37
R$
0,44
R$
7,70
R$
1,34
R$
0,69
R$
0,31
R$
22,24
R$
0,70
R$
0,73
R$
1,32
R$
1,74
R$
0,51
R$
7,57
R$
7,70
R$
17,66
R$
9,98
R$
15,30
R$
11,37

TOTAL
R$
13,00
R$
13,70
R$
66,00
R$
154,00
R$
402,00
R$
103,50
R$
155,00
R$
1.112,00
R$
245,00
R$
255,50
R$
132,00
R$
174,00
R$
127,50
R$
264,95
R$
269,50
R$
883,00
R$
1.197,60
R$
765,00
R$
1.137,00
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R$
15,05
R$
15,05
R$
0,63
R$
20,00
R$
31,49
R$
27,20
R$
9,43
R$
18,55
R$
21,32
R$
44,13
R$
28,57
R$
3,77
R$
4,57
R$
17,74
R$
2,15
R$
13,68
R$
30,10
R$
385,50
R$
84,32
R$
19,67
R$
95,65

R$
120,40
R$
120,40
R$
63,00
R$
1.000,00
R$
629,80
R$
816,00
R$
471,50
R$
927,50
R$
1.066,00
R$
2.206,50
R$
1.428,50
R$
37,70
R$
319,90
R$
1.774,00
R$
129,00
R$
205,20
R$
2.408,00
R$
1.927,50
R$
5.902,40
R$
786,80
R$
956,50

30

R$
3,99

R$
119,70

UND

30

R$
13,28

R$
398,40

PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA Nº 10

UND

30

R$
6,09

R$
182,70

PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA Nº 14

UND

30

R$
7,92

R$
237,60

20

CORDÃO METALIZADO DOURADO 3MM ROLO 50 MTS

ROLO

8

21

CORDÃO METALIZADO PRATEADO 3MM ROLO 50 MTS

ROLO

8

22

ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO E ARTEZANATOM 15MM

MTS

100

23

FELTRO 100% POLIÈSTER VÁRIAS CORES

MTS

50

24

FIOS DE JUTA NATURAL 200 G

ROLO

20

25

FITA BANANA DUPLA FACE MEDIDAS 19 MM X2MMX5M

UND

30

26

FITA CETIM Nº 01 7MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS

ROLO

50

27

FITA CETIM Nº 02 10MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS

ROLO

50

28

FITA CETIM Nº 03 15MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS

ROLO

50

29

FITA CETIM Nº 09 32MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS

ROLO

50

30

FITA CETIM Nº05 22MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS

UND

50

31

FITA MÉTRICA MEDINDO 150 CENTÍMETROS E 2CM DE
LARGURA

UND

10

32

FITILHO PLÁSTICO ROLO COM 50MX5MM

UND

70

33

LINHA PARA CHOCHÊ 500 - 147G E 100% ALGODÃO

ROLO

100

34

MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/16

MTS

60

35

MANTA MAGNÉTICA DE IMÃ MAGNÉTICA 0,3 MM ESPESSURA

UND

15

36

MANTA SILICONADA 100% POLIÉSTER (FIBRA VIRGEM)

KG

80

37

PALITO DE PICOLÉ 10.000UND/CAIXA

CX

5

38

PAPEL OFF SET ADESIVO FOLHAS A4 COM 100 FOLHAS

PCT

70

39

PASSA FITA 2,5 CM 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO CORES
VARIADAS

MTS

40

40

PEROLA N.06 6MM COR PÉROLA - C/500g

PCT

10

41

PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA Nº 02

UND

42

PINCEL Nº 00 CABO LONGO DE POLIPROPENO CERDAS LISA

43

44
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45

PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA Nº 18

UND

30

46

PISTOLA PARA COLA QUENTE 100 W PROFISSIONAL

UND

8

47

SACO CELOFANE TAMANHO 15X22 CM

UND

800

48

TECIDO JUTA CRU DE FIBRA NATURAL VEGETAL

MTS

30

49

TECIDO DE CHITA VÁRIAS ESTAMPAS 100% ALGODÃO

MTS

150

50

TECIDO 100% ALGODÃO PARA PINTURA COR ALVEJADO

MTS

60

51

TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO DE ALGODÃO

MTS

40

52

TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL, RESINA TERMOPLÁSTICA COM
30X3X10 CM E PESO DE 70G

UND

50

53

TINTA GUACHE CAIXA COM 06 POTES DE 15 ML DE CORES
VARIADAS

CAIXA

40

54

TINTA SPRAY ACRÍLICA CORES VARIADAS 350ML

UND

60

55

TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS POTE DE 37 ML

UND

150

56

VELCRO DUPLA FACE/MACHO E FÊMEA 25 MM

MTS

50

R$
8,52

R$
255,60

R$
152,60
R$
0,40
R$
20,62
R$
16,18
R$
21,15
R$
30,04

R$
1.220,80
R$
320,00
R$
618,60
R$
2.427,00
R$
1.269,00
R$
1.201,60

R$
25,77

R$
1.288,50

R$
9,85
R$
38,86
R$
6,73
R$
3,82

R$
394,00
R$
2.331,60
R$
1.009,50
R$
191,00
R$
44.232,45

TOTAL GERAL

1.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em
quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de
um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o
compõem.
1.3.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as
exigências contidas neste Edital de Contratação Direta e seus Anexos
quanto às especificações do objeto.

2.
2.1.

PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA:
A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema
de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Licitações do Banco do
Brasil S/A, disponível no endereço eletrônico https://www.licitacoese.com.br/aop/index.jsp

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos na Cartilha
para Fornecedores, disponível no Portal de Licitações do Banco do Brasil
S/A, para acesso ao sistema e operacionalização.
2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente
ou por seu representante no Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A
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para Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao
órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não
autorizados.
2.2.

Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. Que não atendam às condições deste Edital de Contratação Direta e seu(s)
anexo(s);
2.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.3. Que se enquadrem nas seguintes vedações:
a)

Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa
física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b)

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou
fornecimento de bens a ela necessários;

c)

Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação,
impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d)

Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

e)

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f)

Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos
vedados pela legislação trabalhista.
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2.2.3.1.
Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econômico;
2.2.3.2.
Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a
utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;
2.2.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e
2.2.5. Sociedades cooperativas.
3.
3.1.

3.2.

INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA
PROPOSTA INICIAL:
O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
O fornecedor interessado, após a divulgação do Edital de contratação
direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema Licitações-e do
Banco do Brasil, Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o
horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
3.3.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o
preço, vinculam a Contratada.

3.4.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços e/ou
fornecimento dos produtos.

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
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3.5.

Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média
dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.6.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislação vigente.

3.7.

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.8.

Até a abertura da sessão pública, os fornecedores poderão retirar, substituir
ou modificar a proposta anteriormente inserida no sistema.

3.9.

No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também,
assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às
seguintes declarações:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de
Contratação Direta e seus anexos;
3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93
da Lei nº 8.213/91;
3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição.
4.

FASE DE LANCES:
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4.1.

A partir das 09:00 horas da data estabelecida neste Edital de Contratação
Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o
envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já
previsto neste Edital.

4.2.

Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
4.3.

O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao
lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por
ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como
“lances intermediários” para os fins deste Edital de Contratação Direta.
4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 10,00 (dez reais).
4.4.

Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

4.5.

Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

4.6.

Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.

4.7.

Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances,
haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances,
pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática
pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de
prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.
5.
5.1.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO:
Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WBARAYJCC2NTY4SUTG13FG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Condeúba

Quinta-feira
24 de Março de 2022
11 - Ano - Nº 3063

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

5.2.

No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela
Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com
preço compatível ao estimado pela Administração.
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo
após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta
permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na
ata do procedimento da dispensa eletrônica.
5.3.

Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se
necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.

5.4.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

5.5.

Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vícios insanáveis;
5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou
em seus anexos;
5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo
definido para a contratação;
5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administração;
5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital
ou seus anexos, desde que insanável.
5.6.

Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada
inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
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acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais
como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho
vigentes.
5.7.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser
efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

5.8.

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração
do preço.

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas.
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, quando não cabível esse regime.
5.9.

Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das
especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do
setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de
habilitação, observado o disposto neste Edital de Contratação Direta,
devendo o licitante detentor da melhor oferta deverá remeter pelo e-mail:
licitacaocondeuba@gmail.com, em até 04 (quatro) horas, cópia dos
documentos exigidos no Anexo I – Documentação Exigida para Habilitação,
bem como a proposta comercial devidamente detalhada, com posterior
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encaminhamento do original no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data da referida da disputa.
6.
6.1.

HABILITAÇÃO:
Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá encaminhar via
e-mail, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, após encerrada a disputa,
com posterior encaminhamento do original no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis a contar da sessão do pública todos os documentos constantes
do Anexo I – Documentação Exigida para Habilitação.

6.2.

Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste
Edital e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de
lances.

6.3.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será
verificado o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a)

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

c)

Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

6.3.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta
Consolidada
de
Pessoa
Jurídica
do
TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
6.3.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário.
6.3.2.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
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houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
6.3.2.1.1.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2.1.2.
O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
6.3.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado,
por falta de condição de participação.
6.4.

Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
fornecedores será verificada por meio da documentação apresentada, nos
documentos constantes do Anexo I.

6.5.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob
pena de inabilitação.

6.6.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.7.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação
do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

6.8.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário
para a sua continuidade.

6.9.

Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital de Contratação Direta.

6.9.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação,
o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de
habilitação.
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6.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será
habilitado.
7.
5.1.

CONTRATAÇÃO:
Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

5.2.

O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital de Contratação Direta.

5.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu
recebimento.
5.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de
empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez,
por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.
5.3.

O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro de 2022,
prorrogável conforme previsão nos anexos a este Edital de Contratação
Direta.

5.4.

Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a
comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas
neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência
do contrato.

8.
SANÇÕES:
8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse
coletivo;
8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
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8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente
devidamente justificado;
8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado;
8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou
prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do
contrato;
8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do
contrato;
8.1.10.
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;
8.1.10.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
8.1.11.

Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12.
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013.
8.2.

O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

a)

Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Edital de Contratação Direta,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b)

Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos
subitens 8.1.1 a 8.1.12;
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c)

Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo
máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Edital
de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grave;

d)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a
8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da
penalidade mais grave.

8.3.

Na aplicação das sanções serão considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientações dos órgãos de controle.
8.4.

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado,
além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia
prestada ou será cobrada judicialmente.

8.5.

A aplicação das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta, em
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à
Administração Pública.

8.6.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.

8.7.

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
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eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização – PAR.
8.8.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

8.9.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de
danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
nos anexos a este Edital.
9.

DA FONTE DE RECURSOS:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030901- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;
ATIVIDADE: 2124 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULO - SCFV; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 MATERIAL DE
CONSUMO.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1. O procedimento será divulgado no Portal de Licitações do Banco do Brasil
S/A e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no Diário
Oficial do Município.
10.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administração poderá:
10.2.1.

republicar o presente Edital com uma nova data;

10.2.2.
valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de
preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições
de habilitação exigidas.
10.2.2.1.
No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada
fora deste procedimento.
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10.2.3.
fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da
documentação de habilitação, conforme o caso.
10.3. As providências dos subitens 10.2.1 e 10.2.2 acima poderão ser utilizadas
se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).
10.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo não conste deste Edital de Contratação Direta,
deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administração na respectiva notificação.
10.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
10.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário.
10.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o
envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para
contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao
procedimento.
10.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
10.9. As normas disciplinadoras deste Edital de Contratação Direta serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
10.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo de contratação.
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10.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital de Contratação
Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital.
10.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
10.13. Integram este Edital de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os
seguintes anexos:
10.13.1.

ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

10.13.2.

ANEXO II – Termo de Referência

10.13.3.

ANEXO III – Minuta do Contrato

10.13.4.

ANEXO IV – Modelo de Declaração Unificada para Habilitação

Condeúba - BA, 24 de março de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

Marinalda Batista de Oliveira Silveira
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
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ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA: 027/2022 – COM DISPUTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 083/2022
1.
1.1.

Habilitação jurídica:
No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2.

Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3.

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4.

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;

1.5.

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicação dos seus administradores;

1.6.

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
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1.7.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

2.
2.1.

Regularidade fiscal, social e trabalhista:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

2.2.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional.

2.3.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

2.4.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

2.5.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

2.6.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.7.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.8.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

3.
3.1.

Qualificação Econômico-Financeira:
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor.

4.

Qualificação Técnica:
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4.1.

Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o
item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados/produtos fornecidos
no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente.
4.1.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços/fornecidos
os produtos, caso necessário e requerido pela Administração.
5.
5.1.

Outros documentos:
O fornecedor deverá apresentar as seguintes declarações:

5.1.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.1.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso;
5.1.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de
Contratação Direta e seus anexos;
5.1.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
5.1.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93
da Lei nº 8.213/91;
5.1.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição.
5.2.

As declarações constantes no subitem anterior poderão ser apresentadas
em declaração unificada, conforme modelo constante no Anexo IV.

Condeúba - BA, 24 de março de 2022.
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Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

Marinalda Batista de Oliveira Silveira
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA ELETRÔNICA: 027/2022 – COM DISPUTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 083/2022
1.
1.1.

DO OBJETO:
Esta dispensa eletrônica tem por objeto a contratação de empresa para
fornecimento de materiais destinados à Secretaria Municipal de Ação
Social para manutenção das oficinas de artesanato, de acordo com as
especificações, quantitativos, condições e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sem prejuízo das regras impostas pela legislação
pertinente.

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTDE

1

AGULHA MÁQUINA Nº 09

UND

10

2

AGULHA MÁQUINA Nº 14

UND

10

3

AGULHA COSTURA Nº 06

UND

150

4

ALFINETES DE CABEÇA AÇO Nº 24

CX

20

5

ARGOLA ACRÍLICA Nº 100

UND

300

6

ARCO PARA TIARA 10 MM

UND

150

7

ARGOLA PARA CHAVEIRO 16MM

UND

500

8

BARBANTE FINO 4 FIOS CRU

UND

50

VALOR (MÁXIMO ACEITÁVEL
UNITÁRIO
R$
1,30
R$
1,37
R$
0,44
R$
7,70
R$
1,34
R$
0,69
R$
0,31
R$
22,24

TOTAL
R$
13,00
R$
13,70
R$
66,00
R$
154,00
R$
402,00
R$
103,50
R$
155,00
R$
1.112,00
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9

BOLA DE ISOPOR 30MM

UND

350

10

BOLA DE ISOPOR 35MM

UND

350

11

BOLA DE ISOPOR 50MM

UND

100

12

BOLA DE ISOPOR 75MM

UND

100

13

BOTÕES 25 MM 4 FUROS 25MM CORES VARIADAS

UND

250

14

CARTELA MEIA PÉROLA 4 MM

UND

35

15

CARTELA MEIA PÉROLA 6 MM

UND

35

16

COLA ATELIÊ BRANCA 100 G

UND

50

17

COLA DE SILICONE VIDRO COM 100 ML

UND

120

18

COLA PANO 100 G

UND

50

19

COLA INSTANTÂNIA MULTIUSO 20 G

UND

100

20

CORDÃO METALIZADO DOURADO 3MM ROLO 50 MTS

ROLO

8

21

CORDÃO METALIZADO PRATEADO 3MM ROLO 50 MTS

ROLO

8

22

ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO E ARTEZANATOM 15MM

MTS

100

23

FELTRO 100% POLIÈSTER VÁRIAS CORES

MTS

50

24

FIOS DE JUTA NATURAL 200 G

ROLO

20

25

FITA BANANA DUPLA FACE MEDIDAS 19 MM X2MMX5M

UND

30

26

FITA CETIM Nº 01 7MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS

ROLO

50

27

FITA CETIM Nº 02 10MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS

ROLO

50

28

FITA CETIM Nº 03 15MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS

ROLO

50

29

FITA CETIM Nº 09 32MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS

ROLO

50

30

FITA CETIM Nº05 22MM CORES VARIADAS ROLO 50MTS

UND

50

31

FITA MÉTRICA MEDINDO 150 CENTÍMETROS E 2CM DE
LARGURA

UND

10

32

FITILHO PLÁSTICO ROLO COM 50MX5MM

UND

70

33

LINHA PARA CHOCHÊ 500 - 147G E 100% ALGODÃO

ROLO

100

34

MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/16

MTS

60

35

MANTA MAGNÉTICA DE IMÃ MAGNÉTICA 0,3 MM ESPESSURA

UND

15

R$
0,70
R$
0,73
R$
1,32
R$
1,74
R$
0,51
R$
7,57
R$
7,70
R$
17,66
R$
9,98
R$
15,30
R$
11,37
R$
15,05
R$
15,05
R$
0,63
R$
20,00
R$
31,49
R$
27,20
R$
9,43
R$
18,55
R$
21,32
R$
44,13
R$
28,57
R$
3,77
R$
4,57
R$
17,74
R$
2,15
R$
13,68

R$
245,00
R$
255,50
R$
132,00
R$
174,00
R$
127,50
R$
264,95
R$
269,50
R$
883,00
R$
1.197,60
R$
765,00
R$
1.137,00
R$
120,40
R$
120,40
R$
63,00
R$
1.000,00
R$
629,80
R$
816,00
R$
471,50
R$
927,50
R$
1.066,00
R$
2.206,50
R$
1.428,50
R$
37,70
R$
319,90
R$
1.774,00
R$
129,00
R$
205,20
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R$
30,10
R$
385,50
R$
84,32
R$
19,67
R$
95,65

R$
2.408,00
R$
1.927,50
R$
5.902,40
R$
786,80
R$
956,50

30

R$
3,99

R$
119,70

UND

30

R$
13,28

R$
398,40

PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA Nº 10

UND

30

R$
6,09

R$
182,70

44

PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA Nº 14

UND

30

R$
7,92

R$
237,60

45

PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA Nº 18

UND

30

R$
8,52

R$
255,60

46

PISTOLA PARA COLA QUENTE 100 W PROFISSIONAL

UND

8

47

SACO CELOFANE TAMANHO 15X22 CM

UND

800

48

TECIDO JUTA CRU DE FIBRA NATURAL VEGETAL

MTS

30

49

TECIDO DE CHITA VÁRIAS ESTAMPAS 100% ALGODÃO

MTS

150

50

TECIDO 100% ALGODÃO PARA PINTURA COR ALVEJADO

MTS

60

51

TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO DE ALGODÃO

MTS

40

R$
152,60
R$
0,40
R$
20,62
R$
16,18
R$
21,15
R$
30,04

R$
1.220,80
R$
320,00
R$
618,60
R$
2.427,00
R$
1.269,00
R$
1.201,60

52

TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL, RESINA TERMOPLÁSTICA COM
30X3X10 CM E PESO DE 70G

UND

50

R$
25,77

R$
1.288,50

53

TINTA GUACHE CAIXA COM 06 POTES DE 15 ML DE CORES
VARIADAS

CAIXA

40

54

TINTA SPRAY ACRÍLICA CORES VARIADAS 350ML

UND

60

55

TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS POTE DE 37 ML

UND

150

56

VELCRO DUPLA FACE/MACHO E FÊMEA 25 MM

MTS

50

R$
9,85
R$
38,86
R$
6,73
R$
3,82

R$
394,00
R$
2.331,60
R$
1.009,50
R$
191,00
R$
44.232,45

36

MANTA SILICONADA 100% POLIÉSTER (FIBRA VIRGEM)

KG

80

37

PALITO DE PICOLÉ 10.000UND/CAIXA

CX

5

38

PAPEL OFF SET ADESIVO FOLHAS A4 COM 100 FOLHAS

PCT

70

39

PASSA FITA 2,5 CM 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO CORES
VARIADAS

MTS

40

40

PEROLA N.06 6MM COR PÉROLA - C/500g

PCT

10

41

PINCEL FORMATO CHATO, CABO LONGO POLIPROPENO COM
CERDAS NATURAIS E ALUMÍNIO POLIDO NA PONTA Nº 02

UND

42

PINCEL Nº 00 CABO LONGO DE POLIPROPENO CERDAS LISA

43

TOTAL GERAL

1.2.

O prazo de vigência da contratação não ultrapassará o exercício financeiro,
findando-se em 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogável na
forma do art. 107, da Lei n° 8.666/93.
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2.
2.1.

JUSTIFICATIVA:
Considerando que, a segurança de renda deve ser associada às
seguranças do convívio familiar e comunitário e de desenvolvimento da
autonomia, isto é, que o acesso de indivíduos e famílias a benefícios
socioassistenciais e à transferência de renda deve ser associado à oferta
de serviços socioassistenciais no SUAS.

2.2.

Considerando que, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência
e pessoas idosas constituem segmentos mais vulneráveis à violação de
seus direitos e que constitui responsabilidade da Assistência Social
potencializar seus vínculos familiares e comunitários, sua autonomia e
possibilidades de participação na vida comunitária.

2.3.

Considerando que, o atendimento às famílias deve compreender a garantia
dos direitos socioassistenciais, o acesso à rede de serviços
socioassistenciais e as demais políticas públicas, o desenvolvimento do
protagonismo, da autonomia e a convivência familiar e comunitária, a partir
do perfil da família e suas potencialidades, e a situação de vulnerabilidade e
risco social em que se encontra.

2.4.

De acordo com, o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e
Transferência de Renda no Âmbito do SUAS, nos seus artigos:
Art. 4º A gestão integrada de serviços, benefícios e transferências de renda no
âmbito do SUAS têm como objetivos:
c. Favorecer a superação de situações de vulnerabilidade e risco vividas pelos
indivíduos pelas famílias beneficiárias do PBF e do BPC, bem como pelas famílias
beneficiárias do PETI, por meio da oferta de serviços socioassistenciais e
encaminhamentos para a rede socioassistencial e das demais políticas públicas e,
quando necessário, para órgãos do Sistema de Garanta de Direitos (SGD).
Art. 16. Nos casos em que for identificada a necessidade de acompanhamento
pelo PAIF no CRAS ou pela equipe técnica da PSB, o atendimento terá como
objetivo enfrentar as situações de vulnerabilidade social, prevenir riscos e
identificar e estimular as potencialidades das famílias e dos territórios, fortalecendo
seus vínculos familiares e comunitários.
Art. 20. O acompanhamento familiar consiste no desenvolvimento de intervenções
desenvolvidas em serviços continuados, com objetivos estabelecidos, que
possibilite à família o acesso a um espaço onde possa refletir sobre sua realidade,
construir novos projetos de vida e transformar suas relações—sejam elas
familiares ou comunitárias.

2.5.

Portanto, com a finalidade de atender as considerações e normas descritas
acima e com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias,
prevenir a ruptura de vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida junto ao PAIF, que atuam
preferencialmente aos beneficiários do PBF e BPC, elabora-se este estudo
técnico preliminar de oficinas a serem realizadas nos CRAS do município
no ano de 2022, que será custeado pelo IGD – PBF que conforme Manual
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do Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família
e do Cadastro Único prevê em sua utilização.
3.
3.1.

DO OBJETIVO:
O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos,
normas, padrões, diretrizes gerais e outras exigências que possam garantir
a fiel execução do objeto quando da necessidade de aquisição subsidiando
tecnicamente a realização de Procedimento de Contratação Direta, por
dispensa de licitação em razão do valor, e/ou setor responsável pelo
recebimento e fiscalização dos bens/consumo a serem adquiridos.

4.
4.1.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
O prazo de entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias corridos, contados
do recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada,
conforme informações constantes na autorização de compra.

4.2.

O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.

4.3.

A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Ação Social.

4.4.

Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.

4.5.

As entregas dos produtos serão realizadas conforme cronograma de
entrega realizado pela Secretaria Municipal da Ação Social. As embalagens
devem estar livres de imperfeições e de danos.

4.6.

Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).

4.7.

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de
02 (dois) dias, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
com verificação posterior da conformidade do material com as exigências
contratuais e constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.8.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes no contrato, neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois)
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dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.
4.9.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigências contratuais.

4.9.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil
pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da
disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à
CONTRATADA, sob pena de ilegalidade dos atos.
5.2.

Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora,
quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom
cumprimento do objeto.

5.3.

Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas neste Contrato.

5.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
5.4.

Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme
legislação vigente.

5.5.

Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas
na entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o
reparo, a correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções.

5.6.

Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento dos produtos.
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5.7.

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da
entrega dos produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados,
prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas dependências,
desde que respeitadas as normas de segurança.

5.8.

Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção.

5.9.

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA
QUINTA deste Contrato.

5.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.
5.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do
fornecimento/prestação.
5.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.
5.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.
5.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº
14.133/21.
6.
6.1.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação
formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), ofício ou
eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal seja
certificada nos termos da lei.

6.2.

Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações
do termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.3.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de
infrações a que houver dado causa.
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6.4.

Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos
em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que
se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive
quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e
apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo
CONTRATANTE.

6.5.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado da contratação.

6.6.

Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros
na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de
despesas para o CONTRATANTE.

6.7.

Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para
recebimento do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE
a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

6.8.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

6.9.

Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos.

6.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas
dependências do CONTRATANTE.
6.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive
o descarregamento dos produtos contratados;
6.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.
6.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à
entrega dos produtos contratados.
6.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou
ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam
eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer
solidariedade ou responsabilidade.
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6.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para
recebimento de correspondência.
6.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.
6.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização
expressa do CONTRATANTE.
6.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento os produtos, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisação de qualquer natureza.
6.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se
obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.
6.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou
atraso na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior
ou alheio à sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável
pelo seu deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de
entrega, aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas
aquelas a que estiver sujeitas por lei.
7.
7.1.

DA SUBCONTRATAÇÃO
Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização
expressa do CONTRATANTE.

8.
8.1.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade do fornecimento e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE,
especialmente designados.

9.
9.1.

DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da
CONTRATADA, mediante ordem bancária a ser depositada em contacorrente, no valor correspondente.
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9.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o
número do contrato e o nº da nota de empenho.
9.2.

A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência,
na repartição competente, para efeito de regularização do processo de
empenho e pagamento da despesa.

9.3.

O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do
contrato.

9.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante

9.5.

A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos
seguintes documentos:

9.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor;
9.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
9.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
9.6.

O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por
meio de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com
terceiros por intermédio da operação de facturing.

9.7.

Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA,
na forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por
títulos colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em
hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos
incontinenti, à pessoa jurídica que os houver apresentado.

9.8.

Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela
CONTRATADA, não são geradores de direito a reajustamento de preços.

9.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento,
o preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de
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mora, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata
tempore”, em relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização
monetária, através da variação do IPCA do IBGE.
9.9.

O faturamento deverá ser emitido para: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, sediada na Rua Padre Waldemar, nº 126,
Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200000, inscrita no CNPJ sob nº 14.872.461/0001-69.

9.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
10.
DO REAJUSTE:
10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.
10.1.1.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno
de um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
10.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
10.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente,
o definitivo.
10.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição,
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
10.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
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10.7. O reajuste será realizado por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei
Federal nº 14.133/2021.
11.
DA GARANTIA CONTRATUAL:
11.1. Conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21, não haverá depósito em
garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar
ao contrato inicial no final deste contrato.
12.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
10.14. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
10.14.1.

dar causa à inexecução parcial do contrato;

10.14.2.
dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse
coletivo;
10.14.3.

dar causa à inexecução total do contrato;

10.14.4.

deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

10.14.5.
não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente
devidamente justificado;
10.14.6.
não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida
para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
10.14.7.
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da
licitação sem motivo justificado;
10.14.8.
apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o
certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a
execução do contrato;
10.14.9.
fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução
do contrato;
10.14.10.
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;
10.14.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
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ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
10.14.11.

Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

10.14.12.
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013.
10.15. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
e)

Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Edital de Contratação Direta,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

f)

Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos
subitens 8.1.1 a 8.1.12;

g)

Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo
máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Edital
de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grave;

h)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a
8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da
penalidade mais grave.

10.16. Na aplicação das sanções serão considerados:
10.16.1.

a natureza e a gravidade da infração cometida;

10.16.2.

as peculiaridades do caso concreto;

10.16.3.

as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.16.4.

os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.16.5.
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
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10.17. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado,
além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia
prestada ou será cobrada judicialmente.
10.18. A aplicação das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta, em
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à
Administração Pública.
10.19. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
10.20. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização – PAR.
10.21. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.
10.22. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de
danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
10.23. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
10.24. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
nos anexos a este Edital.
Condeúba - BA, 24 de março de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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Marinalda Batista de Oliveira Silveira
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2022

Processo de Dispensa nº 027/2022
Processo Administrativo nº 083/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS
E
A
EMPRESA
___________________.

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento pactuam, entre si, o
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, Condeúba, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Padre Waldemar, nº
126, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ
sob o nº 14.872.461/0001-69, neste ato representada pela sua Gestora a SRA.
MARINALDA BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRA, CPF nº 270.928.365.49, RG nº
01879375 40, encontradiça a Rua Martinho Moreira, nº 51, Bairro Centro, na
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, aqui denominada CONTRATANTE, e do
outro
lado
a
empresa
__________________________,
CNPJ
n°
_________________, sediada a Rua _________, nº ________, Bairro _______,
na cidade de __________, Estado da ___________, representada pelo (a) SR (A).
____________________, brasileiro (a), maior, capaz, (profissão), Documento de
Identificação nº ________________ e CPF nº ________________, residente e
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domiciliado (a) a Rua ____________, nº ______, Bairro _____________, na
cidade de ________________, Estado da ____________, aqui denominado
CONTRATADO, com fulcro no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21, tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº 083/2022, resolvem de mútuo
acordo celebrar o presente contrato, sujeitando-se os contratantes às normas da
Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e estipulações a seguir enumeradas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato consiste no fornecimento de materiais
destinados à Secretaria Municipal de Ação Social para manutenção das
oficinas de artesanato, conforme especificações constantes na proposta,
constantes do Processo Administrativo nº 083/2022.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO
VALOR
2.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados
abaixo:
QUADRO
2.2.

O valor do presente Contrato é de R$ __________ (__________________).

2.3.

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.

2.3.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno
de um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
2.4.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

2.5.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

2.6.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente,
o definitivo.
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2.7.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição,
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

2.8.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

2.9.

O reajuste será realizado por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei
Federal nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 14.133/21 e,
supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas
disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições
deste Contrato.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente Contrato terá vigência contada a partir de sua assinatura até 31
de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado ou renovado a critério da
Administração, nos termos e condições permitidos pelo artigo 107, da Lei
Federal nº 14.133/21, com suas modificações posteriores, desde que
mediante celebração de termo aditivo.
4.2.

O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente
Contrato no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de
eficácia do mesmo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da
CONTRATADA, mediante ordem bancária a ser depositada em contacorrente, no valor correspondente.
5.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o
número do contrato e o nº da nota de empenho.
5.2.

A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência,
na repartição competente, para efeito de regularização do processo de
empenho e pagamento da despesa.

5.3.

O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do
contrato.
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5.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante

5.5.

A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos
seguintes documentos:

5.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor;
5.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
5.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
5.6.

O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por
meio de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com
terceiros por intermédio da operação de facturing.

5.7.

Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA,
na forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por
títulos colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em
hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos
incontinenti, à pessoa jurídica que os houver apresentado.

5.8.

Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela
CONTRATADA, não são geradores de direito a reajustamento de preços.

5.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento,
o preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de
mora, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata
tempore”, em relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização
monetária, através da variação do IPCA do IBGE.
5.9.

O faturamento deverá ser emitido para: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, sediada na Rua Padre Waldemar, nº 126,
Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200000, inscrita no CNPJ sob nº 14.872.461/0001-69.
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5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos
consignados na seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030901- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;
ATIVIDADE: 2124 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULO - SCFV; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 MATERIAL
DE CONSUMO.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
convocação formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento),
ofício ou eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal
seja certificada nos termos da lei.
7.2.

Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações
do termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

7.3.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de
infrações a que houver dado causa.

7.4.

Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos
em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que
se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive
quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e
apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo
CONTRATANTE.

7.5.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.6.

Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros
na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de
despesas para o CONTRATANTE.

7.7.

Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para
recebimento do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE
a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
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7.8.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

7.9.

Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos.

7.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas
dependências do CONTRATANTE.
7.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive
o descarregamento dos produtos contratados;
7.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.
7.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à
entrega dos produtos contratados.
7.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou
ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam
eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer
solidariedade ou responsabilidade.
7.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para
recebimento de correspondência.
7.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.
7.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização
expressa do CONTRATANTE.
7.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento os produtos, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisação de qualquer natureza.
7.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se
obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.
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7.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou
atraso na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior
ou alheio à sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável
pelo seu deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de
entrega, aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas
aquelas a que estiver sujeitas por lei.
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da
disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à
CONTRATADA, sob pena de ilegalidade dos atos.
8.2.

Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora,
quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom
cumprimento do objeto.

8.3.

Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas neste Contrato.

8.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
8.4.

Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme
legislação vigente.

8.5.

Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas
na entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o
reparo, a correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções.

8.6.

Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento dos produtos.

8.7.

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da
entrega dos produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados,
prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas dependências,
desde que respeitadas as normas de segurança.

8.8.

Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção.

8.9.

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA
QUINTA deste Contrato.

8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.
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8.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do
fornecimento/prestação.
8.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.
8.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.
8.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº
14.133/21.
9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado de forma indireta e
parcelada, após a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.
9.1.1. Os materiais deverão ser entregues nos locais agendados pelos órgãos
solicitantes sendo que os fornecimentos deverão ocorrer em horário de
expediente da Administração, nos dias úteis, salvo em situações de
urgência da Administração, mediante prévio agendamento, sob pena de
aplicação das sanções previstas neste Contrato e na Lei 14.133/2021.
9.2.

A CONTRATADA deverá executar o serviço/fornecimento utilizando-se dos
materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos
serviços/fornecimentos a serem prestados.

9.3.

O contratado ficará obrigado
serviços/fornecimento.

9.4.

Cabe à CONTRATADA assumir as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias,
locomoção e refeições relacionadas às visitas.

9.5.

Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a
CONTRATADA deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do
contrato, indicando o prazo necessário, que por sua vez analisará e tomará
as necessárias providências para a aceitação ou não das justificativas
apresentadas.

a

proceder

a

execução

total

dos
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade do fornecimento e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE,
especialmente designados.
11. CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das
cláusulas deste contrato, das normas e condições estabelecidas no
Processo de Dispensa de Licitação e do regime de direito público a que
está submetido, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria
geral do contrato e as disposições de direito privado.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
12.1. As partes se vinculam ao contido no competente Processo de Dispensa de
Licitação nº 027/2022, assim como nos termos da melhor proposta de
preço, objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada
pela CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão
Permanente de Licitação.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REGÊNCIA
13.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes da presente
avença são regidas pelas normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/21, combinadas
com o disposto na Lei Orgânica do Município de Condeúba.
13.2. Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas pela
lei de regência de licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de
direito público, em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicada a teoria
geral dos contratos e as disposições do direito privado.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1. Se a CONTRATADA descumprir quaisquer das condições deste
instrumento, ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 156 e 162,
da Lei nº 14.133/21, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:
14.2.1.
Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre
o valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e sobre o valor do
contrato, se for entrega única.
14.2.2.
A partir do terceiro dia útil, até o limite do quinto dia útil, multa de 4%
(quatro por cento) sobre o valor da nota de empenho, se for entrega
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parcelada, e sobre o valor do contrato, se for entrega única, caracterizandose a inexecução total da obrigação a partir do sexto dia útil de atraso,
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato,
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes
sanções:
14.3.1.

advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;

14.3.2.
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota
fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do bem,
ficando limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o
prazo de 30 (trinta) dias, considerar-se-á rescindida a contratação;
14.3.3.
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação por
infração de qualquer outra Cláusula deste Contrato, que será cobrada em
dobro em caso de reincidência;
14.3.4.
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu
certificado de registro cadastral por prazo não superior a 02 (dois) anos;
14.3.5.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.
14.4. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do contrato,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco
ano ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
14.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a
receber do CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa
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do Município, podendo ainda o CONTRATANTE proceder à cobrança
judicial da multa.
14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso
fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do
CONTRATANTE.
14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento da notificação.
14.8. No caso de aplicação de penalidades, o CONTRATANTE deve informar a
Secretaria Municipal de Administração, para providências quanto ao
registro no Cadastro Geral de Fornecedores de Condeúba.
14.9. As penalidades previstas acima tem caráter de sanção administrativa e,
consequentemente:
14.9.1.
a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das
eventuais perdas e danos que seu ato venha a acarretar ao
CONTRATANTE;
14.9.2.

não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;

14.9.3.
as penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui
as demais, quando cabíveis.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. Em virtude do objeto e das condições deste Contrato, fica inexigível a
garantia, conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO
16.1. Toda e qualquer alteração do presente Contrato deverá ocorrer por meio de
Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas nos artigos 137 e 138, da Lei nº 14.133/21, com as
consequências legais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
neste Contrato.
17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
assegurando-se à CONTRATADA o direito à defesa prévia.

motivados,

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora
avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
processo de dispensa, bem como as normas previstas na Lei nº 14.133/21
e legislação correlata, durante a vigência deste instrumento.
18.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este
Contrato.
18.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização
expressa do CONTRATANTE.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO COMBATE À CORRUPÇÃO
19.1. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar
ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria,
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos
prepostos e colaboradores.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1. As partes elegem o foro de Condeúba/BA como o competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, sendo juntado ao
processo de origem desta contratação, divulgado e mantido à disposição do
público em sítio eletrônico oficial, na forma do art. 91, da Lei nº 14.133/21.
Condeúba – BA, ___ de _____________ de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CNPJ nº 14.872.461/0001-69
Marinalda Batista de Oliveira Silveira
Contratante
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EMPRESA
CNPJ n°
Representante Legal
Contratada
TESTEMUNHAS:
_____________________________
____________________________
Nome:
Nome:
CPF nº:
CPF nº:
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA: 027/2022 – COM DISPUTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 083/2022

[Identificação completa do representante da licitante], como representante
devidamente constituído de [Identificação completa da licitante], doravante
denominada LICITANTE, para fins de participação no processo acima identificado
de Dispensa Eletrônica, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
(a)

(b)

(c)
(d)
(e)

(f)

até a presente data, inexistem fatos impeditivos do direito de participar de
licitações e não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a
Administração no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, como também DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores dessa natureza;
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49 (APLICAVÉL APENAS PARA
MEI/ME/EPP);
está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Contratação
Direta e seus anexos;
assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e
para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº
8.213/91;
em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da
Constituição Federal/88, que não emprega menor de dezoito anos em
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trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze)
anos.

Cidade - UF, _____de __________________ de 20__.

_____________________________________________________________
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL /
ASSINATURA
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