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AVISODEDISPENSADELICITAÇÃO
PROCESSOADMINISTRATIVO097/2022

O MUNICÍPIO DE JUSSARI, em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº
14.133/2021,tornapúblicoaquempossainteressarqueaAdministraçãopretendecontratar,
por Dispensa de Licitação, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL E PUBLICAÇÕES AVULSAS EM ATENDIMENTO À
INSTRUÇÃONORMATIVANº001/2014DOTCM/BAEÀLEIDEACESSOÀINFORMAÇÃODO
MUNICÍPIODEJUSSARIBAequeempresasdoramopodemapresentarpropostasadicionais,
noprazode03(três)diasúteis,acontardadatadapresentepublicação.Encerradooprazo,a
Administraçãoescolheráapropostamaisvantajosa.Asinformaçõesnecessáriasàelaboração
daspropostaserequisitosmínimosparacontrataçãopodemserobtidasnestediáriooficiale
através do email: licitajussari2022@outlook.com. Nesse mesmo endereço eletrônico, as
empresas interessadas devem enviar suas propostas e podem solicitar esclarecimentos.
JussariBa,25deabrilde2022.CamilaSilvaMacielAgentedeContratação
nestediáriooficial
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TERMODEREFERÊNCIA
1.

OBJETO

1.1.CONTRATAÇÃODEEMPRESAESPECIALIZADAPARAPRESTAÇÃODESERVIÇOS
DE GERENCIAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL E PUBLICAÇÕES AVULSAS EM
ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2014 DO TCM/BA E À LEI DE
ACESSOÀINFORMAÇÃODOMUNICÍPIODEJUSSARIBA.
1.1.Naturezadoobjeto
Anaturezadoobjetoasercontratadoécomum,nostermosdoparágrafoúnicodo
art.6.º,daLei14.133,de2021.
1.2.Prazodocontrato
O Contrato terá vigência de 12(doze) meses contados a partir da data de sua
assinaturapodendoserprorrogadosucessivamente,nostermosdoart.107,daLei
14.133/21,ondeselê:
“Oscontratosdeserviçosefornecimentoscontínuospoderão
ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência
máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a
autoridade competente ateste que as condições e os preços
permanecem vantajosos para a Administração, permitida a
negociação com o contratado ou a extinção contratual sem
ônusparaqualquerdaspartes.”

1.3.QuantitativoseDescritivo
ITEM

UND

ESPECIFICAÇÃO

QTD

1

MÊS

LOCAÇÃOELICENCIAMENTODESISTEMAPARACUMPRIMENTO
DE NORMAS VOLTADAS AO SETOR PÚBLICO NºS 8.666/93,
9.755/98,10.520/02,12.527/11,14.133/21ELC131/09EMPNº
2.2002/01, IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL, EM DIÁRIO
ELETRÔNICOPRÓPRIO,HOMEPAGE,ESICEOUVIDORIA.

1

2

CM/COL
(MÊS)

PUBLICAÇÃODOSATOSOFICIAISEMJORNALDIÁRIODEGRANDE
CIRCULAÇÃO.

17


3

CM/COL
(MÊS)

PUBLICAÇÃODOSATOSOFICIAISNODIÁRIOOFICIALDAUNIÃO.

17


Nota 1: O município contratará os serviços pelo período de 12(doze) meses. Dessa
forma,paraefeitodevalorestimadototaldadespesareferenteaositens01,02e03
seránecessáriorealizaramultiplicaçãodosquantitativospor12(doze).
Nota2:Osquantitativosestabelecidosnositens2e3constituemmeraestimativa,
umavezquenãoépossívelprevercomexatidãoonúmerodeprocessosabertosno
mês.
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2.FUNDAMENTAÇÃODACONTRATAÇÃO
Ésabidoquealegalidadedosatosadministrativosécondiçãofundamentalparao
bom andamento da gestão municipal. Dentro desse contexto, o respeito ao
princípiodapublicidadeconstituiumdospilaresparavalidaçãodosprocessosque
sedestinamàprestaçãodosserviçospúblicos.
O art.37, caput, da Constituição Federal de 88, traz a publicidade como Princípio
expresso,oqualdevenortearosatospraticadospelaAdministraçãoPública.Nossa
CartaMagnaconsagrouesteprincípioparagarantiadoplenoacessoainformações
sobreosatosadministrativos,demaneiraquehajatotaltransparênciaelisuranos
atospúblicos.
Em2011foipublicadaaLeideAcessoàInformação(Lein°12.527/2011)queimpôs
aos municípios a necessidade de se buscar soluções tecnológicas de acesso à
informação de forma integrada, eficiente, eficaz e com segurança dos dados
trafegados de site institucional, com sistema de acesso à informação e ouvidoria,
bemcomoferramentaparaacessoàsinformaçõesrelativasàsreceitasedespesas,
divulgadas em tempo real, ao cumprimento da LC n° 131/09 e aos atos
administrativosfinanceiros,conformeaLein°9.755/98.
Assim,imperativosefazqueoPoderPúblicomunicipal,combasenoprincípioda
publicidade,tornepúblicopormeiolegítimoeoficialosseusatosparaquetodosdo
povopossamteracessoàsinformaçõessobreacontecimentosdeseusinteresses.
Nesse sentido, deve promover políticas institucionais através de transparência
pública, viabilizando o comprimento da democracia participativa e garantia do
acessoàinformaçãopelocidadão,emcumprimentoàsexigênciaslegais.
Paratanto,éimprescindívelautilizaçãodeumaferramentatecnológicadeacessoà
informação de forma integrada, propiciando o amplo acesso, com eficiência e
eficáciaaoscidadãos.
Por todo exposto, em virtude da necessidade da publicização dos atos
administrativos,bemcomodeatendimentosaosrequisitosdaConstituiçãoFederal
edaLeideTransparência,acontrataçãodeempresaespecializadaparaprestação
de serviços de gerenciamento do diário oficial e publicações avulsas fazse
necessáriaparagarantiadavalidadedosatosdopoderexecutivoedosprocessos
administrativosporeleformalizado.
3.DESCRIÇÃODASOLUÇÃO
Contratação de pessoa jurídica de direito privado em condições de atender os
requisitos editalícios de habilitação e executar as condições contratuais,
especializada na prestação de serviços de gerenciamento do Diário Oficial e
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publicações avulsas em atendimento à instrução normativa nº 001/2014 do
TCM/BAeàLeideacessoàinformaçãodomunicípiodeJussari/BA.
4.REQUISITOSDACONTRATAÇÃO
4.1.DosItensdoObjeto
4.1.1.AoItem01LOCAÇÃODESISTEMAPARACUMPRIRÀLEINº8.666/93,ÀLEI
Nº9.755/98;ÀLEINº10.520/02;ÀLEI14.133/21,ÀLEINº12.527/2011,ÀLCNº
131/09EMPNº2.2002/01.
4.1.1.1. Oferecer sítio oficial darede mundial de computadores (internet),com as
seguintes informações disponíveis, conforme art. 8º, §1º, incisos. I a VI, da Lei nº
12.527/2011:
a)Registrodascompetênciaseestruturaorganizacional;
b) Endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao
público;
c)Registrosdequaisquerrepassesoutransferênciasderecursosfinanceiros;
d)Registrosdasdespesas;
e) Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos
editaiseresultados,bemcomoatodososcontratoscelebrados;
f)Dadosgeraisparaoacompanhamentodeprogramas,ações,projetoseobrasde
órgãoseentidades;
g)Respostasaperguntasmaisfrequentesdasociedade.Sítiooficialdaredemundial
de computadores (internet) deve conter, nos termos do art. 8º §3º da Lei nº
12.527/2011:
a)Conterferramentadepesquisadeconteúdoquepermitaoacessoàinformação
deformaobjetiva,transparente,claraeemlinguagemdefácilcompreensão;
b)Possibilitaragravaçãoderelatóriosemdiversosformatoseletrônicos,inclusive
abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a
análisedasinformações;
c) Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos,
estruturadoselegíveispormáquina;
d)Divulgaremdetalhesosformatosutilizadosparaestruturaçãodainformação;
e)Garantiraautenticidadeeaintegridadedasinformaçõesdisponíveisparaacesso,
porCertificadodesegurançainstaladonoservidordehospedagemdositepadrão
ICPBrasil;
f)Manteratualizadasasinformaçõesdisponíveisparaacesso;
g) Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicarse, por via
eletrônicaoutelefônica,comoórgãoouentidadedetentoradosítio;
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h)Possibilitarainclusãodeinformaçõesenotícias,quepodemconterarquivosde
vídeo,imagensouáudio;
i) Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para
pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei n.º 10.098, de 19 de
dezembrode2000,edoart.9.ºdaConvençãosobreosDireitosdasPessoascom
Deficiência,aprovadapeloDecretoLegislativon.º186,de9dejulhode2008.
4.1.1.2. O site institucional deve conter o sistema de Ouvidoria deste Município,
conforme art. 37 § 3.º inciso I da Constituição Federal, com geração de relatórios
estatísticos e de atendimentos, de acordo com o art. 40 inc. II da Lei nº
12.527/2011.
4.1.1.3.AhomepagedestemunicípiodevedisponibilizaritemrelativoaoCadastro
deFornecedores,nostermosdalegislaçãovigente.
4.1.1.4. A home page institucional deste município deve contemplar item para
divulgaratosadministrativosefinanceiros,segundolegislaçãovigente.
4.1.1.5. O site institucional deve ter ferramenta que permita a formulação de
requerimentos de acesso à informação por qualquer cidadão e fornecimento da
informação,deformaonline,comlinkespecíficonositeinstitucional,nostermosdo
art.10§2ºdaLeideAcessoàInformação.
4.1.1.6. O site institucional deve viabilizar a publicação dos atos oficiais deste
Município, na sua Imprensa Oficial, com central de atendimento para esclarecer
dúvidassobreautilizaçãodosistema.ODiárioOficialdeveserdisponibilizadoem
arquivodigitalarmazenadoemservidorcomcertificadoICP–Brasil.
4.1.1.7. O site deve disponibilizar link para divulgação das informações, em
obediênciaaLCnº131/09.
4.1.1.8.Ositedevesersubmetidoavalidação,atravésdovalidadoroficialdaW3c
disponibilizadonoendereçoeletrônicowww.validator.w3.org,paraqueassimseja
verificadaacodificaçãoutilizadapelolicitante.
4.1.1.9.Ositedevedisponibilizarlinkcominformaçõesacercadaremuneraçãodos
servidorespúblicos.
4.1.2. Ao Item 02 – PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE
CIRCULAÇÃONOESTADODABAHIA.
4.1.2.1. O software deve permitir a realização de publicações dos atos oficiais
administrativos no Diário Oficial da União (DOU), visando à transparência
administrativaecumprimentodasdeterminaçõesinfraconstitucionais,comgeração
de relatórios de publicação contendo: tamanho das publicações por coluna x
centímetros;datadapublicação;veículo;ato;valortotal.
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4.1.2.2. O sistema deverá, ainda, possuir a garantia de autenticidade, integridade,
validade jurídica de documentos e realização de transação eletrônicas seguras,
conformeart.1º,MPnº2.2002/01.
4.1.3.AoItem03–PUBLICAÇÕESDEATOSOFICIAISNODIÁRIOOFICIALDAUNIÃO
4.1.3.1. O software deve permitir a realização de publicações dos atos oficiais
administrativos em Jornais de Grande Circulação no Estado da Bahia, visando à
transparência
administrativa
e
cumprimento
das
determinações
infraconstitucionais, com geração de relatórios de publicação contendo: tamanho
das publicações por coluna x centímetros; data da publicação; veículo; ato; valor
total. O sistema deverá, ainda, possuir a garantia de autenticidade, integridade,
validade jurídica de documentos e realização de transação eletrônicas seguras,
conformeart.1º,MPnº2.2002/01.
4.2.DasObrigaçõesDaContratada
4.2.1. A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal,
obrigasea:
a)Promoveraexecuçãodopresenteobjeto,deacordocomocontratofirmado;
b)Processarofaturamentomensaleefetuarorecebimento,dandoquitação;
c)EmitireenviaraoCONTRATANTEafaturareferenteàprestaçãodosserviços;
d)Recebernaformaecondiçõesestabelecidasovalordopresentecontrato;
e)Dispordelocalapropriadonasuasedepararealizaçãodasatividadesfrutodeste
contrato;
f) Receber, processar, diagramar, editar e publicar os atos oficiais especificados
enviadopeloCONTRATANTE;
g)Formatarediagramarosconteúdosaserempublicadosobedecendoaospadrões
dediagramaçãodalegislaçãoemvigoredosveículosdivulgadores;
h) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamentodosserviçosouimpedirasuaexecução;
i) Providenciar, através dos prepostos do município ou por solicitações via ofício,
todaadocumentaçãonecessáriaparaarealizaçãodotrabalho;
j) Executar serviços ora contratados com esmero e dentro da melhor técnica,
responsabilizandose por quaisquer erros, falhas ou imperfeições que porventura
ocorram;
l) Responsabilizarse pelos danos causados diretamente à administração
decorrentesdeseusserviços;

Av.AgenordeSouzaBarreto,01,Centro
CNPJ13.657.937/000186,CEP45622000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERW2M/47A674PPOERBWULA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
7 - Ano - Nº 2595

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
8 - Ano - Nº 2595

Jussari

GOVERNODOESTADODABAHIA
PREFEITURAMUNICIPALDEJUSSARI




m) Sujeitarse à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE,
prestandotodososesclarecimentossolicitadoseatendendoàsreclamaçõesfeitas;
n) Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação,
apresentandoosrespectivoscomprovantessemprequeexigidos.
4.3.DasObrigaçõesdoContratante
4.3.1.ConstituemobrigaçõesdaCONTRATANTE
a) Lançar no sistema contratado os demonstrativos contábeis da Lei Federal nº.
9755/98, regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/99 do TCU; o Relatório
Resumido de Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal e suas versões
simplificadas,osplanos:LDO,LOA,PPA,leisdecretos,portarias,editaiseavisosde
licitações, para atender o disposto na Lei Complementar nº 101/00 (art. 48), nas
Resoluções de Tribunal de Contas, assim como qualquer outra publicação exigida
pelalegislaçãoemvigor;
b)IndicarparaoCONTRATADOoservidorpúblicoresponsávelpelolançamentodas
informaçõesacimaedasinformaçõesdositedisponibilizadopeloCONTRATADO,a
quem será fornecida a senha de acesso para a operacionalização do site e do
sistema;
c) Pagar mensalmente, mediante depósito em contacorrente, de titularidade do
CONTRATADO,naformaprevistanoart.65daLeinº.4.320/64enaconvençãoora
celebradanestecontrato.
d)ManterasuasenhasobsigiloeresponsabilidadeecadastraroCONTRATADOna
sua agência bancária referida, para fins do depósito bancário, na forma das
instruçõesfornecidascomestecontrato.
e)Fazerporsuacontaeriscoasalterações,correções,adicionamentos,supressãoe
modificaçãodeconteúdodedocumentospublicadoseaserempublicados.
f) Responsabilizarse civil e criminalmente pelo conteúdo de suas publicações, na
formadalei,isentandooContratadodequaisquerresponsabilidades.
g)Efetuarapublicaçãodiretamentenainternet,porsenhasegura,noendereçodas
ContasPúblicasdisponibilizadopeloCONTRATADO,dosatosexigidosporlei.
h)IndicarparaoCONTRATADOo(s)servidor(es)público(s)responsável(eis)pelo
lançamentodasinformaçõesacimaedasinformaçõesdositedisponibilizadopelo
CONTRATADO,aquemseráfornecidaasenhadeacessoparaaoperacionalização
dositeedosistema;
i)ManterasuasenhasobsigiloeresponsabilidadeecadastraroCONTRATADOna
sua agência bancária referida, para fins do depósito bancário, na forma das
instruçõesfornecidascomestecontrato.
4.4.DasPenalidades
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4.4.1.Ainexecuçãocontratual,inclusiveporinterrupçõesinjustificadasnaexecução
docontrato,sujeitaráocontratadoàmultademora,queserágraduadadeacordo
comagravidadedainfração.
4.4.2. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão
aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo,
garantidaaampladefesaeocontraditório:
a)Advertênciasemprequeforemconstatadasinfraçõesleves.
b)Multaporatrasoinjustificadoouinterrupçõesgravesedemoradasnaexecução
dosserviços,queserágraduadadeacordocomagravidadedainfração,obedecidos
osseguinteslimitesmáximos:
I15%(quinzeporcento)sobreovalordanotadeempenhooudocontrato,em
casodedescumprimentototaldaobrigação;
II0,4%(quatrodécimosporcento)aodia,atéotrigésimodiadeatraso,sobreo
valortotalestimadodoserviçonãoexecutado;
III  0,9% (nove décimos por cento) sobre o valor total estimado do serviço não
executado,porcadadiasubsequenteaotrigésimo.
b.1)Asmultasaplicadasdeverãoserpagasespontaneamentenoprazomáximode
05(cinco)diasouserãodeduzidasdovalorcorrespondenteaopagamentomensal,
apósprévioprocessoadministrativo,garantidaaampladefesaeocontraditórioou,
ainda,cobradasjudicialmente,acritériodaSecretariaMunicipaldeAdministração.
b.2) A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmenteocontratoeapliqueasdemaissançõesprevistasnalei.
b.3) As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos
decorrentesdasinfraçõescometidas.
b.4) A multa poderá ser recolhida na rede bancária autorizada, através de DAM 
DocumentodeArrecadaçãoMunicipal,semprejuízodaaplicaçãodeoutrassanções
previstasnoArt.156daLeinº14.133/21esuasposterioresalterações.
c) Suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar no prazo máximo de 03
(três)anosnosqueincorreremnosilícitosprevistosabaixo:
I  Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem,
inclusive prorrogação contratual, durante a execução do contrato celebrado
comoPoderPúblico,semautorizaçãoemlei,noatoconvocatóriodalicitação
ounosrespectivosinstrumentoscontratuais;
IIIncorrereminexecuçãodocontrato;
IIIFrustrar,injustificadamente,licitaçãoinstauradapelaAdministração;
IVCometerfraudefiscal;
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c.1)Ficaráimpedido,ainda,delicitarecontratarcomaAdministração,peloprazo
deaté05(cinco)anos,enquantoperduraremosmotivosdeterminantesdapunição
ouatéquesejapromovidaareabilitaçãoperanteaprópriaautoridadequeaplicoua
penalidade,olicitanteque:
IEnsejaroretardamentodaexecuçãodocertame,poraçãodolosa,
IINãomantiveraproposta,falharoufraudarnaexecuçãodocontrato,
IIIComportarsedemodoinidôneo,ou
IVFizerdeclaraçãofalsa.

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovidaareabilitaçãoperanteaautoridadecompetenteparaaplicarapunição,
osqueincorramnosilícitosprevistosabaixo:
I  Haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade,
obtendovantagemindevidaousebeneficiando,injustamente,dasmodificaçõesou
prorrogaçõescontratuais;
IIEnsejarasuacontrataçãopelaAdministração,noprazodevigênciadasuspensão
do direito de licitar ou contratar com a Administração ou da declaração de
inidoneidade;
IIIfraudar,emprejuízodaAdministração,oscontratoscelebrados:
III.1).Elevandoarbitrariamenteospreços;
III.2).Vendendo,comoverdadeiroeperfeito,bemfalsificadooudeteriorado;
III.3).Entregandobemdiversodocontratado;
III.4).Alterandosubstância,qualidadeouquantidadedamercadoriafornecida;
III.5).Tornando,injustificadamente,maisonerosoocontrato;
e.1) A declaração de inidoneidade será aplicada após processo administrativo
regular,tambémàsempresaseaosprofissionaisque:
ITenhamsofridocondenaçãodefinitivaporpraticarem,pormeiosdolosos,fraude
norecolhimentodequaisquertributos;
II  Tenham praticados atos ilícitos, visando a frustrar os princípios e objetivos da
licitação;
IIIdemonstraremnãopossuiridoneidadeparacontratarcomaadministração,em
virtudedeatosilícitospraticados;
IVTenhamsofridocondenaçãodefinitivaporatosdeimprobidadeadministrativa,
naformadalei.
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4.4.3. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
penalidades,adependerdograudainfraçãocometidopelolicitanteoucontratado
edosprejuízoscausadosàAdministraçãoPúblicaMunicipal,nãoimpedindoquea
Administraçãorescindaunilateralmenteocontrato.
4.4.4.Paraaaplicaçãodaspenalidadesprevistasserãolevadosemcontaanatureza
eagravidadedafalta,osprejuízosdelaadvindaparaaAdministraçãoPúblicae a
reincidência,napráticadoato.

4.4.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções
previstasnesteitem,garantidaadefesaprévia,norespectivoprocesso,noprazode
cincodiasúteis.

4.4.6.AdeclaraçãodeinidoneidadeédecompetênciaexclusivadoPrefeito,oude
quemdelereceberdelegação,conformeocaso,facultadaadefesadointeressado
norespectivoprocesso,noprazode10(dez)diasdaaberturadevista,podendoa
reabilitaçãoserrequeridaapós2(dois)anosdesuaaplicação.
4.5.ProvadeConceito/Amostra
4.5.1.Apósaclassificaçãoaempresaqueapresentaromenorpreçoseráconvocada
pelo Agente de Contratação para realizar prova de conceito / amostra dos seus
respectivos sistemas, de forma que contemple as funcionalidades do software
desenvolvido, através do seu credenciado ou de um técnico de informática da
licitante, o qual será avaliado pela pregoeira e caso não se considere habilitado,
deverá solicitar servidor do quadro do Município para auxiliálo no momento da
amostra, que procederá à análise mediante a adoção de critérios objetivos,
constantenoTermodeReferência.
4.5.2. Será nomeada uma comissão julgadora de 03 membros para
acompanhamentoejulgamentodaprovadeconceito,podendoserassessoradapor
servidoresdomunicípio,comconhecimentonosmódulosemjulgamento.
4.5.3. A prova de conceito / amostra será presencial e os testes dos sistemas
ocorrerãoemdatamarcadapeloAgentedeContrataçãoematé02(dois)diasúteis
após a convocação da empresa vencedora. Sendo que o não atendimento de
quaisquerdosrequisitosresultaránadesclassificaçãodaparticipante.
4.5.4. Será disponibilizado Datashow ou similar para análise do sistema que será
apresentado.
4.5.5.AempresadeveráfazerademonstraçãodaProvadeConceito/Amostraque
podeseracompanhadoporqualquerinteressado.
4.5.6.Ossistemas/módulosdevematenderàsespecificaçõescontidasnestetermo
dereferência.
5.NAEXECUÇÃODOOBJETO
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5.1.NormasTécnicasAplicáveis
A Contratada deverá observar, obrigatoriamente, na execução do serviço de
manutençãoasdisposiçõescontidasnesteTermodeReferência,enoquecouber,
asnormaselegislaçãovigente.
5.2.Descriçãodosserviços
5.2.1.SeráenviadopeloContratanteàContratadaasmatériasparaapublicaçãono
diáriooficialpróprio.
5.5.2.SeráenviadopelaContratanteàContratada,atéàs16:00hdodiaanterior,as
matérias que deverão ser publicadas no dia seguinte nos demais locais de
publicação(DOUeJornaldiáriodeGrandeCirculação).
5.2.3. A publicação no veículo de imprensa deverá ser sempre no dia seguinte ao
enviodomaterialquedeveráserpublicado,casonãosejaespecificadooutradata
posterior.
5.3.CondiçõesParaPublicaçõesDaMatéria
5.3.1. A prestação do serviço será feito de forma parcelada de acordo com as
necessidades do CONTRATANTE nas quantidades desejadas, ao longo de todo o
exercício de 2022 e até o término da vigênciacontratual,ocorrendo por conta da
contratada às despesas de tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentesdaexecuçãodoobjetodocontrato.
5.3.2. A publicação deverá ser feita nos cadernos principais do jornal,
preferencialmente,naquelesquetragamnotíciasdoEstadodaBahia,sendovedada
àinserçãodaspublicaçõesnoscadernosdeclassificados.
5.3.3. Republicar, sem ônus para o município, as matérias publicadas
incorretamente,emdecorrênciadeerrodaempresajornalística.
5.3.4. Receber o material enviado pelo município até às 16 horas do dia
imediatamenteanteriordadatadeterminadapelaPrefeituraparaasuapublicação.
5.3.5. A contratada deve se comprometer a providenciar as publicações
encaminhadascomaantecedênciadeaté24(vinteequatro)horas.
5.4.DaSubcontratação
5.4.1.Nãoseráadmitidaasubcontrataçãodoobjetolicitatório.
6.DAGESTÃODOCONTRATO

6.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirá na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, técnicas e equipamentos
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empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados,naformadoart.117daLein.º14.133,de2021.
6.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamentoecontroledaexecuçãodosserviçosedocontrato.
6.3.Averificaçãodaadequaçãodaprestaçãodoserviçodeveráserrealizadacom
basenoscritériosprevistosnesteTermodeReferência.
6.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitandose os limites de
alteraçãodosvalorescontratuaisprevistosart.133,daLeinº14.133,de2021.
6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecidonesteTermodeReferência,informandoasrespectivasquantidadese
especificaçõestécnicas,taiscomo:marca,qualidadeeformadeuso.
6.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas,adotandoasprovidênciasnecessáriasaofielcumprimentodascláusulas
contratuais,conformeodisposto nos§§1ºe2ºdoart. 117,da Leinº14.133, de
2021.
6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas,
previstasnesteTermodeReferênciaenalegislaçãovigente,podendoculminarem
rescisãocontratual.
6.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadasdeformapreventiva,rotineiraesistemática,podendoserexercidaspor
servidores,equipedefiscalizaçãoouúnicoservidor,desdeque,noexercíciodessas
atribuições,fiqueasseguradaadistinçãodessasatividadese,emrazãodovolume
de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à
GestãodoContrato.
6.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade,aindaqueresultantedeimperfeiçõestécnicas,víciosredibitórios,ou
emprego de materialinadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e
fiscais,deconformidadecomoart.120daLeinº14.133,de2021.
7.CRITÉRIOSDEMEDIÇÃOEDEPAGAMENTO
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7.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota
Fiscaldevidamenteatestadapelosetorcompetente.
7.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor
competente,daNotaFiscal/FaturaapresentadapelaContratada,acompanhadadas
Certidões Negativas de Débitos Previdenciários, Trabalhistas, FTGS, Fazendas
Federal,EstadualeMunicipal.
7.3. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura e do apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das
obrigaçõesassumidas.
7.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarseá após a
comprovaçãodaregularizaçãodasituação,nãoacarretandoqualquerônusparaa
Contratante.
7.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislaçãoaplicável,nostermosdaInstruçãoNormativan°1.234,de11dejaneiro
de2012,daSecretariadaReceitaFederaldoBrasil.
7.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo
artigo12daLeiComplementarnº123,de2006,nãosofreráaretençãoquantoaos
impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas
receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que
trataoartigo6°daInstruçãoNormativaRFBn°1.234,de11dejaneirode2012.
7.8.OpagamentoseráefetuadopormeiodeOrdemBancáriadeCrédito,mediante
depósitoemcontacorrente,naagênciaeestabelecimentobancárioindicadopela
Contratada,ouporoutromeioprevistonalegislaçãovigente.
7.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordembancáriaparapagamento.
7.10.AContratantenãoseresponsabilizaráporqualquerdespesaquevenhaaser
efetuadapelaContratada,queporventuranãotenhasidoacordadanocontrato
7.11. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.
7.12. Além da nota fiscal dos serviços efetivados, a empresa deverá apresentar e
manteratualizadosavigênciadocontratoosseguintesdocumentos:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de
TributoseContribuiçõesFederaisexpedidapelaSecretariadaReceitaFederaleb)
Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela
ProcuradoriaGeral);
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c) Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de
validade;
d)CertidãoNegativarelativoadébitosTrabalhistas(CNDT);
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente,dentrodeseuperíododevalidade;
f)ProvaderegularidadecomaFazendaMunicipal,relativaàsedeoudomicíliodo
proponente,dentrodeseuperíododevalidade.
8.FORMAECRITÉRIOSDESELEÇÃODOFORNECEDOR
8.1FundamentoLegal
O processo de contratação deve fundamentarse no inc. II, do art. 75, Lei
14.133/2021,ondeselê:
Art.75.Édispensávelalicitação:
(...)
II  para contratação que envolva valores inferiores a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e
compras;


8.2.DosCritériosdeSeleçãodoFornecedor
8.2.1 Será contratada a empresa que apresentar o menor valor global e que na
apresentação da amostra tiver a aprovação do agente ou comissão responsável
pelaavaliação,bemcomo,apresentarosdocumentosabaixo;
a) ProvadeinscriçãonoCadastroNacionaldePessoaJurídica(CNPJ);
b) Provadeinscriçãocadastrodecontribuintesestaduale/oumunicipal(Contrato
Social);
c) DocumentodeAlvarádeLicençaMunicipal;
d) Documentos de prova residencial e de identidade do sócio majoritário da
empresa;
e)
Atestado(s)decapacidadetécnicafornecido(s)porentepúblicoouprivado
quecomproveexecuçãodeserviçossimilares;
f)
ProvaderegularidadecomaFazendaFederal(CertidãoNegativadeDébito
de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita
Federal;
g)
CertidãoNegativadeDébitosquantoàdívidaativadaUnião,expedidapela
ProcuradoriaGeral);
h)
Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de
Situação,expedidopelaCaixaEconômicaFederal)dentrodeseuperíodode
validade;
i)
CertidãoNegativarelativoadébitosTrabalhistas(CNDT);
j)
ProvaderegularidadecomaFazendaEstadual,relativaàsedeoudomicílio
doproponente,dentrodeseuperíododevalidade;
k)
ProvaderegularidadecomaFazendaMunicipal,relativaàsedeoudomicílio
doproponente,dentrodeseuperíododevalidade;
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9.ESTIMATIVASDOVALORDACONTRATAÇÃO
O valor total estimado para execução dos serviços foi obtido através de
pesquisademercado,osdocumentosememóriadecálculoencontramse
inseridosnoprocessoadministrativo.

10.ADEQUAÇÃOORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação
orçamentária,consignadasnoOrçamentoemvigor:
UNIDADE
REQUISITANTE

PROJETOATIVIDADE

02.03SECDE
ADMINISTRAÇÃO

02.08SECDE
SAÚDE
02.05
SECRETARIADE
EDUCAÇÃO
02.07
SECRETARIADE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

ELEMENTODESPESA

FICHAMENTO

FONTE

0000024

00

0000677

02

0000232

01

0000408

00

2.038  GESTÃO E
33903900000

MANUTENÇÃO
DA
OUTROS SERVIÇOS
SECRETARIA
DE
DE TERCEIROS 
ADMINISTRAÇÃO
E
PESSOAJURÍDICA
FINANÇAS
33903900000

2.024MANUTENÇÃODAS
OUTROS SERVIÇOS
AÇÕES DA SECRETARIA DE
DE TERCEIROS 
SAÚDE
PESSOAJURÍDICA
33903900000

2.012  MANUTENÇÃO DO OUTROS SERVIÇOS
ENSINOFUNDAMENTAL
DE TERCEIROS 
PESSOAJURÍDICA
33903600000

2.066  MANUTENÇÃO DO
OUTROS SERVIÇOS
CONSELHO MUNICIPAL DE
DE TERCEIROS 
ASSISTÊNCIASOCIAL
PESSOAFÍSICA

§2º.Nosexercíciosfinanceirosfuturos,asdespesascorrerãoàcontadasdotações
própriasqueforemaprovadasparaosmesmos.
11.DOFORO

FicaeleitooForodaComarcadeBuerarema/BA,paradirimirdúvidassuscitadasna
execução deste, que não puderem ser resolvidas pelas partes, e para definir
responsabilidadesesançõesemcasodeinadimplênciadaspartes.

JussariBA,18deabrilde2022.




OrleansMascarenhasdosSantos
SECRETÁRIOMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO
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FORMULÁRIODEPROPOSTADEPREÇOS

RAZÃOSOCIAL:
CNPJNº.

REPRESENTANTELEGAL:

TEL:(xx)

FAX:(xx)

Email



OBJETO:CONTRATAÇÃODEEMPRESAESPECIALIZADAPARAPRESTAÇÃODESERVIÇOSDEGERENCIAMENTODODIÁRIO
OFICIALEPUBLICAÇÕESAVULSASEMATENDIMENTOÀINSTRUÇÃONORMATIVANº001/2014DOTCM/BAEÀLEIDE
ACESSOÀINFORMAÇÃODOMUNICÍPIODEJUSSARIBA.



ITEM

UND

ESPECIFICAÇÃO

1

MÊS

2

CM/COL
(MÊS)

3

CM/COL
(MÊS)

QTD

LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA PARA CUMPRIMENTO
DE NORMAS VOLTADAS AO SETOR PÚBLICO NºS 8.666/93,
9.755/98,10.520/02,12.527/11,14.133/21ELC131/09EMPNº
2.2002/01, IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL, EM DIÁRIO
ELETRÔNICOPRÓPRIO,HOMEPAGE,ESICEOUVIDORIA

01

PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDECIRCULAÇÃO.

17

PREÇO
UNT

PUBLICAÇÃODOSATOSOFICIAISNODIÁRIOOFICIALDAUNIÃO.
17















VALORGLOBALDAPROPOSTAR$__________________(_________________________________)

Declaramosqueospreçospropostoscompreendemtodasasdespesasnecessáriasparaaprestaçãodosserviços.

VALIDADEDAPROPOSTA:60(Sessenta)dias
DADOSPARAPAGAMENTO
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTACORRENTE:
DADOSDOREPRESENTANTEQUEIRÁASSINAROCONTRATO:
[Nome,nºdoCPF,nºdoRG,Estadocivil,profissãoeendereçoresidencial].
______________________________________
AssinaturadoRepresentanteLegal
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CARIMBODOCNPJ



Av.AgenordeSouzaBarreto,01,Centro
CNPJ13.657.937/000186,CEP45622000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ERW2M/47A674PPOERBWULA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

