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Dispensas de Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022

Nos termos do art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Município de Camamu, Estado da
Bahia, informa que pretende contratação de empresa especializada em confecção e
fornecimento de placas de sinalização para as vias públicas do município de Camamu-BA, na
forma especificada no documento em anexo, convidando as empresas interessadas a
apresentarem propostas adicionais, no prazo de 03 (três) dias úteis, a encerra-se no dia
19/10/2022 às 17h, suas propostas e documentos, que deverão atender a descrição constante no
Termo de Dispensa de Licitação nº 063/2022. As propostas e os documentos deverão ser
enviados para e-mail no endereço: licitacao.camamu@gmail.com ou protocoladas no Setor de
Licitação, situado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro - Camamu – Bahia, nos dias úteis,
no horário das 08h às 12h e das 14h e às 17h. Qualquer esclarecimento poderá ser realizado
através do mesmo endereço eletrônico. Camamu – Bahia, 14 de outubro de 2022. Sayonara
Cruz Mendes Passos – Agente de Contratação.
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063DV/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU (BA), através de sua Comissão
Permanente de Licitações, vem, nos termos do art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/21, tornar público
que pretende fazer a contratação de empresa especializada em confecção e fornecimenmto
de placas de sinalização para as vias publicas do municipio de Camamu-BA, conforme
tabela abaixo, manifestando, por este aviso, o interesse da Administração em obter propostas
adicionais de eventuais interessados, afim de que seja selecionada a proposta mais vantajosa:
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
UNID
Placa de sinalização de vias publicas medindo
60x50 retangular (com chapa de ACM e adesivo
refetivo), com tupo galvanizado de 2 Und
polegagadas, na parede de 1,55, com tres metros
e parafuso para fixação
Placa de sinalização de vias publicas medindo
50x50 redondas (com chapa de ACM e adesivo
Und
refletivo) com tubo de 2 polegadas, na parede de
1,55 com 3 metros e parafusos para fixação.
Placa de sinalização de vias públicas medindo
200x100 (com chapa de ACM e adesivo refletivo)
Und
com tubo de 2 polegadas, na parede de 1,55 com 3
metros e parafusos para fixação.

QUANT

60

35

30

1. Os interessados deverão enviar propostas para o e-mail licitacao.camamu@gmail.com até
às 17h do dia 19/10/2022 ou protocolar na Sala de Licitações, na Praça Dr. Pirajá da Silva,
275 – Centro - Camamu – BA.
2. O interessado que ofertar a menor proposta deverá no prazo de até 03 (três) dias, visando a
formalização do contrato, deverá fazer prova de sua habilitação jurídica, fiscal, social e
trabalhista, mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Ato Constitutivo da Pessoa jurídica (Contrato Social ou instrumento equivalente);
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
d) de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
e) de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;
f) de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
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g) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal;
h) Alvara de funcionamento;
i) Declaração ME/EPP se for o caso.
2.1. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
Informações poderão ser obtidas através pessoalmente na Sala de Licitações, na Praça Dr.
Pirajá da Silva, 275 – Centro - Camamu – BA, ou pelo e-mail licitacao.camamu@gmail.com.
Anexos:
1. Termo de Referência;
2. Minuta Contratual;
3. Modelo de Proposta de Preços;
4. Modelo de declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.
Camamu, 14 de outubro de 2022

Sayonara Cruz Mendes Passos
Agente de Contratação
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Dispença de licitação para contratação de empresa especializada em confecção e
fornecimenmto de placas de sinalização para as vias publicas do municipio de CamamuBA, nas quantidades e conformidades com as especificações constantes neste termo de
referência.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A confecção das placas de sinalização para as vias públicas, visa atender as demandas de
competência destas Secretarias e setores afins, no que concerne à instalação das placas nas
vias pública, abrangendo sede do município e as Ruas dos distritos e povoados; Travessão,
Barcelos, Orojó, Ilha Grande, Acarai, Tapuia, Cajaiba e Pinaré. Locais onde os trânsitos estão
sofrendo muitos engarrafamentos, além da falta de informação relacionado aos nomes de
Ruas, nomes de estabelecimento públicos e informações turísticas, por se tratar de uma cidade
de passagens e visitação de pessoas, que recebe visitantes com frequências além de conter
unidades de conservação as quais precisam ser identificadas. Além de sinalizar a cidade, as
placas irão trazer maior fluidez ao trânsito, determinando locais de estacionamento e de não
estacionamento e informar mãos e contramãos de Ruas. O principal objetivo é estruturar e
oferecer aos pedestres, aos motoristas enfim ao todos os munícipes e visitantes, melhor
visibilidade e segurança, ao transitar nas vias desta cidade, uma vez que a falta de sinalização
pode provocar um acidente, podendo até causar um óbito inesperado.
2.2. Desse modo, com a sinalização das unidades de conservação, as vias públicas e as
orientações turísticas, objetiva- se:
a) garantir que todos se orientem adequadamente nas vias publicas
b) melhor fluidez do trânsito
c) colaborar para o ordenamento da circulação interna de veículos e pedestres;
d) orientar e alertar sobre aspectos ligados à segurança;
e) disponibilizar informações administrativas
funcionamento, normas e regulamentos;

relevantes,

tais

como

horários

de

f) delimitar espaços, tais como aqueles definidos para estacionamento rotativos, locais de
cargas e descargas;
g) valorizar o patrimônio natural;
h) incentivar a conservação.
2.3. A aquisição de placas e materiais para sinalização das vias públicas se justifica pela
necessidade de atender as solicitações internas das Secretarias de administração e setores
afins, quanto externas, com a finalidade de sempre proporcionar a orientação, fluidez e
segurança no tráfego de condutores de veículos e pedestres que circulam no município de
Camamu/BA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
1.

1.1 Na planilha abaixo estão relacionados os itens que deverão guardar perfeita

compatibilização com as especificações, quantidades e condições descritas neste termo
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
ITEM

DESCRIÇÃO

UND. QTDE.

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
MEDINDO 60X50 RETANGULAR (COM CHAPA
DE ACM E ADESIVO REFETIVO), COM TUPO
Und
01
GALVANIZADO DE 2 POLEGAGADAS,
NA
PAREDE DE 1,55, COM TRES METROS E
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
MEDINDO 50X50 REDONDAS (COM CHAPA DE
02 ACM E ADESIVO REFLETIVO) COM TUBO DE 2 Und
POLEGADAS, NA PAREDE DE 1,55 COM 3 METROS
E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
MEDINDO 200X100 (COM CHAPA DE ACM E
03 ADESIVO REFLETIVO) COM TUBO DE 2
POLEGADAS, NA PAREDE DE 1,55 COM 3 METROS
E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.

Und

60

35

30

2. DA PROPOSTA

Na proposta apresentada pela empresa deverá conter:
a) Descrição do objeto;
b) Valores Unitários e Valor Global;
c) Número do CNPJ da empresa;
d) Endereço físico e eletrônico;
e) Telefone de Contato;
f) Data de emissão;
g) Indicação dos dados bancários (conta para eventuais fins de pagamento);
g) Nome completo e identificação do responsável pela elaboração da proposta;
h) Assinatura do responsável e carimbo do CNPJ da empresa.
6.2. No preço ofertado, além de estar compatível com o de mercado, deverão estar inclusos
todos os custos necessários, tais como: impostos, tributos, custos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, frete, e quaisquer outros insumos que incidam ou
venham a incidir sobre o valor dos itens
2.1

3. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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3.1 A empresa deverá estar devidamente habilitada para contratar com a Administração

Pública, devendo apresentar:
3.2 a) Documentos de Habilitação Jurídica:
3.3 • Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário);
3.4 • • Documentos dos Sócios;
3.5 •Alvará de Funcionamento
3.6 • Declaração ME/EPP se for o caso;
3.7 b) Documentos de Habilitação Fiscal e Trabalhista
3.8 • Cartão de CNPJ;
3.9 • Certidão negativa de débitos Federais;
3.10 • Certidão negativa de débitos Estaduais;
3.11 • Certidão negativa de débitos Municipais;
3.12 • Certidão negativa de débitos Trabalhista;
3.13 • Certidão negativa de débitos do FGTS;
3.14 c) Documentos de Qualificação Econômico-Financeira
3.15 • Certidão negativa de Falência e Concordata;
4.

DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

4.1. O prazo para confecção e entrega das placas será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a
contar data do pedido;
4.2. As placas terão garantia de 01 (um) ano, a contar da data de recebemento do pedido;
4.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura;
4.4. As placas quando solicitadas, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Camamu,
localizada na Praça Dr Pirajá da Silva, ou na secretaria de Obra, localizado na saida para
Ituberá- BA, quando nao houver possibilidade de ser recebida na prefeitura.
DAS FONTE DE RECURSO
5.1 As despesas decorrente do objeto deste termo ocorrerar pela fonte 00
5.

6.
DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
6.1 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE:
6.2
6.3
6.4

6.5

6.6
7.

Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento;
Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste termo;
Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento
das obrigações da CONTRATADA, notificando a CONTRATADA, por escrito e
com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua
responsabilidade;
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no
contrato depois do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo
servidor responsável pela fiscalização;
Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruções
complementares, suficientes e necessários à respectiva execução;
CONTRATADA;
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Registrar todos os contatos mantidos com a CONTRATATADA;
Prestar a CONTRATADA, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao
cumprimento do objeto;
7.3
Exercer ampla fiscalização no fornecimento das placas. Tal fiscalização não exime a
contratada da responsabilidade oriunda de falhas e omissões
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:
8.2 Entregar os produtos licitados, conforme o pedido, nos locais indicados pelas
Secretaria, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento, em horário normal de expediente;
8.3 Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em
decorrência do objeto deste contrato, quaisquer outras despesas que se fizerem
necessárias ao cumprimento do objeto pactuado comprovantes quando solicitado pela
CONTRATANTE;
8.4 Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos
decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste instrumento
sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto deste contrato;
8.5 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração
de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o
CONTRATANTE ;
8.6 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados,
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei,
relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
8.7 Fornecer a garantia técnica de todas as peças fornecidas no prazo estabelecido, visando
o restabelecimento das condições normais de sinalização, eliminando defeitos/avarias
mediante a execução de regulagens, ajustes e substituição de materiais e/ou componentes
que se apresentem danificada, gastos ou defeituosos;
8.8 As solicitações serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sendo
solicitadas por e-mail ou por telefone, tendo em vista a urgência do fornecimento,
havendo posteriormente a confirmação por e-mail;
8.9 Fornecer todos os documentos pertinentes à ou fornecimento dos itens solicitados pela
contratante ou seus fiscais;
8.10 Aprovar, previamente com o Fiscal de Contrato, todas as peças e materiais, antes da
instalação;
8.11 Apresentar modelos conforme cada caso, de cada item e de cada material a ser utilizado
para fins de aprovação anterior à produção;
8.12 Manter durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
8.13 Efetuar despesas com os serviços na forma em que estão descritos e especificados no
Termo de Referência;
8.14 Providenciar a regularização das correções ou omissões definidas pela
CONTRATANTE;
7.1
7.2
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8.15 Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do

Edital, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;
8.16 Iniciar a confecção das placas mediante o recebimento do pedido, no prazo estipulado no

Contrato;
8.17 A Contratada em hipótese alguma poderá transferir os serviços a terceiros sem a prévia
autorização da CONTRATANTE.
9. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1 A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento do contrato serão exercidas por
meio de servidor expressamente designado que atuará como fiscal de contratos a quem
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo
dará ciência à Administração;
9.2 A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa
fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o
acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas
pela fiscalização;
9.3 A avaliação será considerada pela ADMINISTRAÇÃO para aquilatar a necessidade de
solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade do produto fornecido, para decidir
sobre a conveniência de renovar ou, qualquer tempo, rescindir o presente Contrato ou,
ainda, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu
desempenho, a fim de servir de prova de capacidade técnica em licitações públicas.
10.
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 . Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega do produto, mediante
apresentação da Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto acompanhada da requisição
do mesmo em até 30 dias.
10.2 . A nota fiscal que apresentar incorreção será devolvida à contratada para correção,
reiniciando a contagem do prazo para pagamento a partir do recebimento do novo
documento corrigido.
10.3 . O pagamento será efetuado a partir da emissão das notas ficais e será liberado mediante
a apresentação dos documentos abaixo identificados:
a) Certidão Negativa de Tributos Federais;
b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
c) Certidão Negativa de Tributos Municipais
d) Certificado de Regularidade do FGTS;
e) Certidão Negativa Trabalhista;
f) Certidão Negativa Estadual de Concordata e Falência;
10.4 A não apresentação dos documentos enunciados no subitem anterior implicará na
suspensão do pagamento até a sua apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização
financeira dos valores, por inadimplemento.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência,
bem assim, em razão de dano ou prejuízo causado à contratante ou a terceiros, não gerando
essa postergação direto à atualização monetária dos preços
10.6 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento;
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DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA
11.1 Na proposta de preço deverá estar inclusa todas as despesas de custo, inclusive frete;
11.2 Durante a execução do contrato, a contratada deverá atender prontamente às requisições
e especificações constantes nesse aviso.
11.3 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e de qualificação elegidas na contratação;
11.4 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao
Contratante ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem
reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;
11.5 Responsabiliza-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução
do respectivo contrato, inclusive as ne natureza trabalhista, devendo apresentar, sempre
que solicitado, pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações
tributárias e sociais legalmente exigidas.
11.6 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
de 10 (dez) dias, o produto que se verificar vício, defeito ou incorreção.
11.7 Responsabilizar-se pelos danos decorrentes da execução do contrato, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar valores inerentes ao pagamento da
contratação do serviço, no sentido garantir o pagamento correspondente aos danos
sofridos.
12.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 Efetuar os pagamentos na forma e prazo estabelecidos;
12.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio do Gestor do Contrato,
exigindo seu fiel e total cumprimento;
12.3 Atestar a notas fiscal emitida pela Contratada;
12.4 Notificar a Contratada quando necessário, fixando-lhe prazo sobre irregularidades
encontrada no objeto, assim como da aplicação de eventuais penalidades;
12.5 Publicar os extratos do contrato e de seus aditivos, se houver, no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP) ou no Diário Oficial do Município em até 10 (dez) dias
úteis, contados da referida assinatura.
13.
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.

O contratante será responsabilizado administrativamente nos termos dos
artigos 155 ao 163 da Lei Federal 14.133/21.
13.2
Será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato a
multa aplicada a(ao) Contratada(o) em caso de atraso na entrega ou na execução do
objeto, limitada a incidência à 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
13.3
Será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato a multa aplicada
a(ao) Contratada(o) em caso de atraso na entrega ou na execução do objeto, por período
superior a quinze dias, ou no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
13.4
Será de 15% (quinze por cento) do valor global do contrato a multa aplicada
a (ao) Contratada(o) em caso de inexecução total da obrigação assumida.
13.5
O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do material entregue
com atraso, ou de outros créditos relativos ao mesmo Contrato, eventualmente
13.1
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existentes.
As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
13.7
O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de
reajustamento de preço vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem
13.6

14.

DA ESCOLHA DA EMPRESA CONTRATADA

Será contratada a empresa que apresentar menor valor global para a
execução dos serviços, desde que esteja devidamente habilitada para contratar com a
Administração Pública;
14.2
Se na da documentação encaminhada estiver pendente algum documento ou
o mesmo estiver vencido, a empresa terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
sanar a irregularidade e encaminhar a documentação regulamentada. Sendo a empresa
beneficiária da Lei nº 123/006 (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), este prazo
é de 05 dias úteis.
14.3
Não estando a empresa que apresentou o menor valor habilitada, será
convocada a empresa com a proposta de segundo menor valor, desde que o preço esteja
de acordo com o valor de mercado.
14.4
Em caso de nenhuma empresa apresentar interesse para participar desta
Dispensa ou em caso de nenhuma empresa ser habilitada, poderá o Município contratar
com fornecedor através de pesquisa direta de preço, desde que apresente três orçamentos
e que os mesmos estejam dentro do valor de mercado.
14.1

15.

DAS EXIGENCIAS GERAIS

As placas deverão ser resistentes e com tintas de boa qualidade, visto que
estarão à exposição do sol, chuva, umidade e outros fatores decorrentes da natureza;
15.2
Não será aceito material com defeitos, como: adesivos e placas reformadas
que apresentem defeitos de fabricação e impressão ou oriundas de quaisquer processos.
15.3
similares ou sujos, manchados, com letras rasuradas e/ou não compatíveis
com as provas de cor e/ou irregulares, sem as dimensões solicitadas no projeto;
15.4
Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas para seu
fornecimento, como: transportes, tributos, carregadores, design e deslocamento
15.5
Na eventualidade de serem verificados defeitos, falhas ou imperfeições que
impeçam a utilização dos materiais, o fornecedor deverá sanar as incorreções no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Notificação.
15.1

Camamu, 22 de setembro de 2022
Renivaldo Elioterio da Silva Vidal
Secretario de Administração
DECRETO Nº 03/2021
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MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
E A EMPRESA XXXXXXXXXXX, NA
FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste
ato representado pelo seu Prefeito Enoc Souza Silva, brasileiro, casado, residente e
domiciliado nesta cidade, portador do RG nº 5.280.340-65 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº
169.132.398-58, neste ato denominada CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa
XXXXXXXXXXXX, situada XXXXXXXXXX, XX – XXXXX – XXXX –
XXXXXXXX/XX - CEP: XXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXX,
Inscrição Municipal nº XXXXXX, aqui representada pelo Sr. XXXXXXXXXX , portador do
RG nº XXXXXXXX – SSP-XX e CPF/MF nº XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADO, e que se regerá pelo disposto na Lei Federal nº 14.133/21 e atualizações
posteriores, têm justo e acordado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa confecção das placas de
sinalização para as vias públicas, visa atender as demandas de competência destas Secretarias
e setores afins, no que concerne à instalação das placas nas vias pública, abrangendo sede do
município durante o período de 12 meses.
§1º É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.
§2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada item registrado.
§3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO E DA VIGÊNCIA
A prestação de serviços de uma forma parcelada, com estimativa mensal de indicada nas
Autorizações de Prestação de Serviços emitidas pelas Secretarias Municipais Solicitantes,
cujo prazo dos serviços não deverá ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitação
do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – Este Contrato terá vigência desde a sua assinatura até 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei nº 14.133/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
Pela prestação de serviços ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor referente a cada item solicitado R$ xxx (por extenso).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. Estima-se para o contrato o valor total de R$ xxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxx).
PARÁGRAFO SEGUNDO Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com
material referente as confecções das placas das vias públicas de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados e quaisquer outros custos
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das
obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade: xx.
Programa/Atividade: xxxx
Elemento de Despesa: xx.xx.xx.xx
Fonte de Recursos: 00
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia, contado da data da apresentação da fatura,
após concluído o recebimento definitivo da Lei Federal nº 14.133/2021.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à
emissão de nota fiscal eletrônica.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a
exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações
financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro
rata tempore.
PARÁGRAFO QUARTO Em conformidade a Lei Federal nº 14.133/2021, nas compras para
entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias contados da
data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao
período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde
que não superior a quinze dias.
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PARÁGRAFO QUARTO -- A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser
apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa do recebimento definitivo,
indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto
contratado.
PARÁGRAFO QUINTO- Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo
definido para recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo
atesto do recebimento definitivo.
PARÁGRAFO SEXTO- O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor
correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do preço
vigente.
PARÁGRAFO SÉTIMO- A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da
documentação probatória pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com
a obrigação.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA –
REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a
aplicação do INPC/IBGE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A revisão de preços dos contratos, dependerá de requerimento
da contratada quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser
instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado
pela contratada no prazo máximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de
decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº. 10.406/02.
PARÁGRAFO QUARTO - Os fatos geradores que houverem ensejado reajustamento ou
revisão dos preços registrados em Ata, ou que tenham sido objeto de renúncia, não serão
valorados novamente para concessão de majorações contratuais.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no Anexo I do instrumento
convocatório e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a)
Prestar o serviço de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato;
b)
zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c)
comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
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d)
arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a
todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto
quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força
maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
após a sua ocorrência;
e)
manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)
providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
g)
efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal,
relativas ao objeto do contrato;
h)
manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra
para execução completa do serviço;
i)
emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição do serviço,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal,
obriga-se a:
a)
fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b)
realizar o pagamento pela execução do contrato;
c)
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez)
dias corridos da sua assinatura.
CLÁUSULA NONA - FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
A forma de prestação do serviço do presente contrato será de acordo com o definido na
Cláusula Segunda.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma da Lei Federal nº. 14.133/2021, sendo que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a Contratada de total responsabilidade na
execução do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O adimplemento da obrigação contratual por parte da
CONTRATADA ocorre com a efetiva prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do
bem, assim como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à emissão
de documento de cobrança.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao
CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de aferir se os serviços foram
efetuados, para efeito de emissão da habilitação de pagamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento do objeto se dará segundo a Lei Federal nº.
14.133/2022, observando-se os seguintes prazos, se outros não houverem sido fixados no
Termo de Referência, Anexo I.
PARÁGRAFO QUARTO- Se a verificação da conformidade do objeto com a especificação,
bem assim do cumprimento das obrigações acessórias puder ser realizada de imediato.
PARÁGRAFO
QUINTO - O objeto deste contrato deverá ser entregue no local
informado na Ordem de Prestação de Serviço.
PARÁGRAFO SEXTO - Com a conclusão da etapa da etapa da prestação de serviço, a
CONTRATADA estará habilitada a apresentar as notas(s) fiscal (is)/fatura(s) para pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei Federal nº.
14.133/2021, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso
injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, no cumprimento da
obrigação principal, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em
mora;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor no cumprimento da obrigação principal não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do
serviço em mora.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Na hipótese do item anterior, se a multa moratória atingir o
patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo justificativa escrita
devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação
das demais sanções previstas na lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os casos de mero atraso ou inadimplemento de obrigação
acessória, assim considerada aquela que coadjuva a principal, deverá ser observado o que for
estipulado no Anexo I, TERMO DE REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de a CONTRATADA se negar a efetuar o reforço
da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, será aplicada multa no
percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nestes itens não têm caráter compensatório e
o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
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PARÁGRAFO QUINTO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será
descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da
garantia prestada, se exigida, além de perdê-la, a CONTRATADA responderá pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
PARÁGRAFO SEXTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta
a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O registro de preço do prestador de serviços poderá ser
cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, garantida prévia
e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da
notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de
Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato
decorrente do Registro de Preços;
c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados na Lei Federal nº.
14.133/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO E
CANCELAMENTO DO REGISTRO
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito
do CONTRATANTE nos casos previstos na Lei Federal nº. 14.133/21.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer com base na Lei Federal nº.
14.133/2021, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Camamu, Comarca de Camamu, Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente contrato. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que
subscrevem depois de lido e achado conforme.

______________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
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Enoc Souza Silva
Prefeito
CONTRATANTE

_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
CPF/MF nº XXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1) ____________________________
Nome:
CPF/MF nº
2)_____________________________
Nome:
CPF/MF nº

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTVGRJU1NTE5NKQ4M0I0OT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
19 - Ano XIV - Nº 1379

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA PREÇOS
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL):
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte urbano e hidroviário,
conforme especificações constantes no Termo de Referência.
PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

01

02

03

DISCRIMINAÇÃO
UNID
QUANT.
Placa de sinalização de vias publicas
medindo 60x50 retangular (com chapa de
ACM e adesivo refetivo), com tupo
Und
60
galvanizado de 2 polegagadas, na parede
de 1,55, com tres metros e parafuso para
fixação
Placa de sinalização de vias publicas
medindo 50x50 redondas (com chapa de
ACM e adesivo refletivo) com tubo de 2
Und
35
polegadas, na parede de 1,55 com 3 metros e
parafusos para fixação.
Placa de sinalização de vias públicas
medindo 200x100 (com chapa de ACM e
adesivo refletivo) com tubo de 2 polegadas,
Und
30
na parede de 1,55 com 3 metros e parafusos
para fixação.
VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS

V. UNIT

V. TOTAL

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a prestação do objeto desta
cotação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como: transporte, alimentação, proventos, encargos
sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas
inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos
ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de
preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
Federal nº 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Termo de Referência anexo.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

__________________, _____/____/____ ___________________________________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTVGRJU1NTE5NKQ4M0I0OT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
14 de Outubro de 2022
20 - Ano XIV - Nº 1379

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

NOME DA EMPRESA, inscrita no CNPJ nº___________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)__________portador(a) da Carteira de Identidade nº________e
do CPF nº__________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

..................
data

....................................
(representante legal, CPF, RG)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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