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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.021/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 021/2022
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

A Câmara Municipal de Vereadores de Caém, Estado da Bahia, em cumprimento ao
disposto no § 3°, e no inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133/2021, informa aos
interessados que será realizada contratação direta por dispensa de valor para
contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios e material de
limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de CaémBahia, conforme Termo de Referência em anexo.
Os interessados deverão enviar proposta de preços para a Câmara Municipal de Caém,
situada na Praça Desembargador Souza Dias, nº. 10, Centro, CEP 44.730-000, CaémBahia, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, ou
pelo e-mail camaracaem@gmail.com, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data
da publicação desse aviso. Todos os atos desta licitação serão publicados no Diário
Oficial do Poder Legislativo.

Caém-Bahia, 08 de setembro de 2022.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1-

OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para
atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Caém-Bahia.
2-

JUSTIFICATIVA
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Considerando que para o bom funcionamento da copa do Legislativo, que tem como
prioridade o preparo de café, chás, lanches, entre outros, para atender as necessidades
diárias da Câmara Municipal, bem como suprir eventuais reuniões com vereadores, líderes
comunitários, secretários, conselhos, coordenadores, audiências públicas, etc.
Considerando a necessidade de manter o abastecimento de itens básicos para consumo dos
servidores que aqui exercem suas atividades, e da população que vêm ao Poder Legislativo
para apresentar suas demandas aos vereadores deste município.
Considerando que os produtos solicitados são empregados de maneira diária principalmente
para disponibilização de café e chá para os gabinetes de vereadores e departamentos desta
Casa de Leis, e também em algumas áreas comuns para que a população tenha acesso.
Ademais, ocorrem Sessões Legislativas semanalmente, e eventualmente ocorrem Sessões
Extraordinárias, Itinerantes, Solenes, além de outros eventos que necessitam destes produtos
para seu bom desenvolvimento.
Nesta esteira, considerando a necessidade de conservação e limpeza do prédio para atender
as necessidades diárias da Câmara Municipal, bem como manter o ambiente limpo e
organizado em eventuais reuniões com vereadores, líderes comunitários, secretários,
conselhos, coordenadores, audiências públicas, etc.
Considerando que se faz necessário os produtos de limpeza para asseio do prédio da
Câmara Municipal.
Considerando que para a execução dos serviços de limpeza e copa se faz necessário o uso
de materiais de limpeza.
Considerando a necessidade de manter limpo o ambiente de trabalho dos servidores que
aqui exercem suas atividades, e da população que vêm ao Poder Legislativo para apresentar
suas demandas aos vereadores deste município.
Considerando que os produtos solicitados são empregados de maneira diária principalmente
para limpeza dos gabinetes de vereadores e departamentos desta Casa de Leis, e também em
algumas áreas comuns para que a população tenha acesso. Ademais, ocorrem Sessões
Legislativas semanalmente, e eventualmente ocorrem Sessões Extraordinárias, Itinerantes,
Solenes, além de outros eventos que necessitam destes produtos para seu bom
desenvolvimento.
Neste sentido, se demonstra a necessidade da aquisição de gêneros alimentícios e material
de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de CaémBahia.
3ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E SEUS QUANTITATIVOS
A Contratada deverá fornecer os produtos abaixo relacionados, dentro do prazo de validade,
em bom estado de conservação e armazenamento, além de estar dentro dos padrões
mínimos de qualidade estabelecidos pelos órgãos técnicos competentes.
ITEM
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01
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

LEITE EM PÓ
BALAS
GUARDANAPO
PEDRA
SANITÁRIA
(
DESODOR)
ÁLCOOL 70% EM GEL
ÁLCOOL 70% LÍQUIDO
FLANELAS
AÇUCAR
CAFÉ EM PÓ
BISCOITO
COPO DESCARTAVÉL 200 ML
COPO DESCARTÁVEL CAFÉ
DETERGENTE
ÁGUA SANITÁRIA
DESINFETANTE LÍQUIDO
SABÃO EM PÓ
PAPEL HIGIÊNICO
SABONETE LIQUIDO
PURIFICADOR DE AR

UN
PC
PC

20
20
20

UN

20

UN
UN
UN
KG
KG
PC
PC
PC
UN
UN
UN
PC
PC
UN

60
60
20
40
40
40
60
60
60
60
60
30
80
20

UN

20

SACOS PARA LIXO 30
SACOS PARA LIXO 50

PC

60

PC

60

REFRIGERANTES
FOSFORO
COADOR DE CAFÉ
BUCHAS DE PRATO
PANO DE PRATO
LÃ DE AÇO
CANETA ESF. AZUL
CANETA ESF. PRETA
GRAMPO
CLIPER
ENVELOPE A4
BORRACHA
LAPIS
CORRETIVO
PAPEL OFICIO
RODO
PAPEL TOALHA
PANO DE CHÃO
LUVAS DE LÁTEX
SABÃO EM BARRA

UN
PC
UN
UN
UN
PC
UN
UN
CX
CX
UN
UN
UN
UN
CH
UN
UN
UN
UN

25
15
12
10
10
30
100
100
15
15
100
10
25
10
50
10
20
30
30

UN

30

4-

DO SIGILO DO PREÇO ESTIMADO
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Quanto à ausência de preço estimado da contratação, deixamos de apresentá-lo tendo em
vista a finalidade de buscar uma empresa que conheça os valores reais praticados no
mercado, e não aquelas que se utilizam apenas de realizar descontos sobre o preço médio
publicado com o objetivo apenas de vencer o certame sem se preocupar de fato com a
prestação de serviços para a entidade.
Neste sentido, o orçamento sigiloso não é inconstitucional e tampouco viola o princípio da
publicidade, já que este deve ser ponderado com outros princípios, em especial, os
princípios da competitividade, da eficiência e da economicidade, visando atender ao
interesse público. Além disso, o sigiloso não é absoluto, mas relativo, especialmente se
tendo em conta que o valor estimado do contrato deve ser disponibilizado aos órgãos de
controle interno e externo.
Como vantagens do orçamento sigiloso, podemos citar que, com ele, busca-se equiparar a
chamada “assimetria de informações”, ou seja, a Entidade não sabe o preço mínimo do
fornecedor e ele também não sabe o preço máximo. Isso pode gerar vantagem econômica na
contratação de modo que o preço máximo estimado pela Câmara não sirva como um
parâmetro para que os licitantes ofertem as suas propostas aplicando apenas um percentual
de redução de valores, muitas vezes, sem trabalho técnico e responsável e sem analisar
detidamente todos os elementos do edital. Parte-se do pressuposto de que os licitantes
tomariam por base o preço estimado – que, às vezes, pode apresentar falhas de pesquisa e
sobrepreço – e, dessa forma, não apresentariam os preços mais competitivos.
Ora, a partir do momento em que o Legislativo informa que aceita pagar determinado valor,
de certa forma há uma tendência que os licitantes ofertem preços próximos daquilo que foi
estipulado como preço máximo admitido – o que evidentemente não atende ao objetivo da
seleção da proposta mais vantajosa. É um comportamento racional do licitante querer
maximizar os seus lucros. O sigilo do valor estimado da contratação serve para que os
licitantes apresentem valores reais de mercado, de acordo com os seus custos efetivos, de
modo que a empresa estatal alcance melhores propostas.
Conforme Edgar Guimarães e José Anacleto Abduch Santos (2017, p. 116):
“Tal medida se orienta a fomentar a elaboração de orçamentos próprios e independentes
pelas empresas potencialmente interessadas em participar da licitação. Tal procedimento
tende a diminuir o risco da contratação. Não é incomum que os licitantes deixem de
elaborar os próprios orçamentos de serviços e obras, limitando-se a ofertar proposta de
preço a partir do valor estimado da licitação (adota-se o valor estimado da contratação como
referência, aplica-se um percentual de desconto aleatório e distribui-se o resultado da
operação aritmética em planilha de custos unitários), sem a consideração de particularidades
econômico-financeiras próprias”.
Por fim, conforme já exposto acima, se o licitante sequer sabe precificar o custo efetivo
daquilo que vai fornecer ou executar ou desconhece os valores praticados no mercado,
provavelmente a Casa das Leis poderá ter problemas na execução do contrato, com
prejuízos financeiros e no atendimento da sua necessidade.
5-

DA SUBCONTRATAÇÃO
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A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, por qualquer forma, nem
mesmo parcialmente, o objeto da fundamentação jurídica ressalvada as hipóteses previstas
na lei nº 14.133/21, desde que previamente autorizado pelo órgão requisitante.
6-

ENTREGA, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Os itens adquiridos deverão ser entregues no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a
ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado após comunicação por escrito à Câmara
Municipal de Caém-BA, com a devida anuência desta. O material deve ser entregue na sede
da Câmara Municipal de Caém-BA pela contratada, de segunda a sexta-feira, no horário de
expediente.
O objeto contratado deverá ser entregue de forma única, conforme quantidade e
especificações pactuadas, observando as especificações desse termo.
Os produtos objeto dessa licitação deverão em sua totalidade ser de qualidade, obedecendo
rigorosamente às normas e legislações pertinentes para o objeto ora licitado.
Todos os produtos deverão ser entregues em embalagem apropriada para transporte e
armazenamento, sem danificações que comprometam a sua qualidade.
Correrá por conta da Contratada as despesas para o efetivo atendimento do objeto licitado,
tais como embalagens, seguro, transporte, instalação, tributos e entrega.
Quando da entrega dos produtos por parte da licitante, for detectado que o mesmo não
apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não sejam de
qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a
Câmara Municipal.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Atendido todas as especificações técnicas e todos os critérios de sustentabilidade, poderão
ser recebidos os itens definitivamente.
Qualquer atraso nas obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa
protocolada, junto à Contratante, dirigida à autoridade competente até o segundo dia útil
anterior à data prevista para o fornecimento do material.
Caso haja constatação posterior de defeitos nos bens ou serviços, os mesmos serão
devolvidos para substituição no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, sob pena de
penalização.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
No preço proposto deverão estar compreendidos todos os custos relativos aos encargos
trabalhistas e parafiscais que possam interferir na composição dos preços, bem como outros
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custos indiretos relativos a estudos, relatórios, custas, registros e anotações técnicas em
órgãos ou entidade. Ainda, incidirão sobre os valores dos descontos estabelecidos na
legislação.
Em nenhuma hipótese e por quaisquer motivos a contratada poderá suspender a execução
do fornecimento dos produtos, salvo na hipótese de atrasos nos pagamentos dos produtos já
fornecidos forem superiores a 90 (noventa) dias, sendo que, em caso de calamidade pública
fica afastada a ressalva.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos
de qualquer natureza ou mesmo direito de suspensão dos serviços referidos no parágrafo
anterior.
7-

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:
a) Proporcionar as condições necessárias para o fornecimento dos produtos referidos
neste Termo de Referência, de acordo com as normas previstas em Lei;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que estejam em desacordo com as
especificações técnicas anteriormente apresentadas;
c) Efetuar o pagamento após a apresentação da fatura/NF pela Contratada nas
condições estipuladas no contrato;
d) Nomear servidores para fiscalização dos serviços e gestão do Contrato.
8DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e em
sua proposta, assumindo seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto, além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/2021, e, ainda:
a) Fornecer os produtos solicitados nos termos exigidos neste termo de referência e
demais condições estabelecidas na legislação e regulamentações pertinentes.
b) Acatar as orientações da administração, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas.
c) Responsabilizar-se diretamente pelos danos causados a administração e a terceiros,
inclusive no que se refere a execução direta das atividades profissionais referidas
neste procedimento, decorrentes da sua culpa ou dolo, apurados após o regular
processo administrativo;
d) Não transferir a outrem execução do objeto acima epigrafado sem prévia e expressa
anuência da administração.
e) Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão unilateral;
f) Comunicar à contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
dos serviços.
9-

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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Poderão participar enviar as cotações empresas ou profissionais do ramo de prestação de
serviços do objeto da contratação, munida de todas as certidões negativas, enviando as
propostas até dia 13/09/2022, à Câmara Municipal de Caém-Bahia através do e-mail
camaracaem@gmail.com, e ou entregues na sede deste Poder Legislativo, com sede na
Praça Desembargador Souza Dias, nº. 10, Centro, CEP 44.730-000, Caém-Bahia, no horário
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.
10DA CONTRATAÇÃO
As contratações oriundas das cotações serão formalizadas através de termo de contrato,
respeitando as disposições constantes da Lei 14.133/2021, respeitando sempre a melhor
proposta para a administração.
A eventual rescisão do ajuste se dará nas hipóteses previstas na Lei 14.133/2021, não
cabendo, à contratada, direito a qualquer indenização.
11DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço pactuado conforme proposta de
preços enviada, desde que a mesma tenha sido considerada a vencedora, e esteja compatível
com os preços praticados no mercado, nos termos da proposta, anexa ao processo de
Dispensa de Licitação nº 021/2022, bem como após a efetiva entrega dos produtos do objeto
do contrato, efetivamente aceitos pela contratante, conforme apresentação de nota fiscal e
certidões de regularidade.
O pagamento será efetuado através de Transferência Eletrônica em Conta Corrente de
titularidade do fornecedor, até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e devidamente atestada.
Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da CONTRATADA.
A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento,
de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
12-

REVISÃO E REAJUSTAMENTO

O valor do contrato poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o
índice que legalmente vier a lhe substituir.
A revisão de preços, nos termos do art. 124, Il, d- Lei Federal 14.133/2021, por acordo entre
as partes, para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis
ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal
como pactuado, deve ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, ou os fatos que ensejaram a alteração de preço.
13-

DA RESCISÃO
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A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei nº. 14.133/2021.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no
art. 138 e seguintes da Lei 14.133/2021.
14-

DA ALTERAÇÃO

O presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma dos artigos 124 e
132 ambos da Lei 14.133/2021.
15-

DAS PENALIDADES E SANÇÕES

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem
justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotora da licitação, sujeitará a Contratada às
sanções previstas na Lei Federal nº. 14.133/2021, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de idoneidade para licitar e contratar com o Câmara de Caém-Bahia e multa, de
acordo com a gravidade da infração:
Multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não cumprimento
do objeto contratado;
Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o
valor da parte do objeto não executado;
Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não realizado, por
cada dia subsequente ao 30º (trigésimo).
O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
16-

DA CONCLUSÃO

Por fim, solicitamos a referida contratação, na forma da lei, nos exatos termos do artigo 75,
incisos Il da Lei 14.133/2021.
A despesa deverá atender às exigências e rotinas previstas nas diversas normas e legislações
que regem a Administração Pública, em especial as seguintes disposições contidas na:
a) Lei Federal 14.133/2021;
b) Resoluções do TCM/BA.
Atenciosamente,
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ESPECIFICAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
1 – NOME DO PROPONENTE
2 – NÚMERO DO CPF/CNPJ
3- ENDEREÇO
4- E-MAIL
5- TELEFONE DE CONTATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios e material de
limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de CaémBahia.
PLANILHA DE PREÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

01
02
03

LEITE EM PÓ
BALAS
GUARDANAPO
PEDRA
SANITÁRIA
(
DESODOR)
ÁLCOOL 70% EM GEL
ÁLCOOL 70% LÍQUIDO
FLANELAS
AÇUCAR
CAFÉ EM PÓ
BISCOITO
COPO DESCARTAVÉL 200
ML
COPO DESCARTÁVEL CAFÉ
DETERGENTE
ÁGUA SANITÁRIA
DESINFETANTE LÍQUIDO
SABÃO EM PÓ
PAPEL HIGIÊNICO
SABONETE LIQUIDO
PURIFICADOR DE AR

UN
PC
PC

20
20
20

UN

20

UN
UN
UN
KG
KG
PC

60
60
20
40
40
40

PC

60

PC
UN
UN
UN
PC
PC
UN

60
60
60
60
30
80
20

UN

20

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

MARCA

V. UNITÁRIO
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

SACOS PARA LIXO 30
SACOS PARA LIXO 50

PC

60

PC

60

REFRIGERANTES
FOSFORO
COADOR DE CAFÉ
BUCHAS DE PRATO
PANO DE PRATO
LÃ DE AÇO
CANETA ESF. AZUL
CANETA ESF. PRETA
GRAMPO
CLIPER
ENVELOPE A4
BORRACHA
LAPIS
CORRETIVO
PAPEL OFICIO
RODO
PAPEL TOALHA
PANO DE CHÃO
LUVAS DE LÁTEX
SABÃO EM BARRA

UN
PC
UN
UN
UN
PC
UN
UN
CX
CX
UN
UN
UN
UN
CH
UN
UN
UN
UN

25
15
12
10
10
30
100
100
15
15
100
10
25
10
50
10
20
30
30

UN

30

Valor Global da Proposta:
Validade da Proposta:
Data de emissão da proposta:
Obs. Deve ser especificado o nome completo e documento de identificação do
responsável pela elaboração da presente proposta.

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

