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Dispensas de Licitações

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2022
O MUNICÍPIO DE JUSSARI, em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº
14.133/2021, torna público a quem possa interessar que a Administração pretende
contratar, por Dispensa de Licitação, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA., e que empresas do ramo podem
apresentar propostas adicionais, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da
presente publicação. Encerrado o prazo, a Administração escolherá a proposta mais
vantajosa. As informações necessárias à elaboração das propostas e requisitos mínimos
para contratação podem ser obtidas neste diário oficial e através do e-mail:
licitajussari2022@outlook.com. Nesse mesmo endereço eletrônico, as empresas
interessadas devem enviar suas propostas e podem solicitar esclarecimentos. Jussari-Ba,
02 de setembro de 2022. Camila Silva Maciel - Agente de Contratação
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TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA
ELETRÔNICA.
1.1. Detalhamento dos Equipamentos.
ITEM

UND

01

UND

02

UND

03
04
05
06

UND
UND
MT
UND

07

UND

08

MT



ESPECIFICAÇÃO
Placa de rede com conversor integrado



Esticador



Conector SC



Fonte 12v 3A



Cabo LAN Cat5e (metros)



Caixa Telecom



Cinta Inox



Cabo Fibra Ótica

QTD
10
100
10
10
20
4
1
3000

1.2. Os Itens serão entregues sob demanda e de acordo com o solicitado pela Secretaria interessada;
02. JUSTIFICATIVA.
As cidades brasileiras de um modo geral têm enfrentado diversos problemas com a segurança
pública em razão do aumento crescente da criminalidade. Diante dessa realidade e dos limites de atuação
das polícias, tanto pela estrutura física e quanto de pessoal que não conseguem atender à toda demanda,
o município da Jussari entendeu que precisa criar mecanismos de apoio e suporte que venham cooperar
com a atuação da segurança pública.
Assim, esta Administração iniciou em 2021 a investir em equipamentos de vigilância eletrônica
para a cidade, os quais puderam ser instalados nos primeiros meses de 2022. Ocorre que após a instalação,
constatou-se que a disposição dos mesmos permitiu pontos cegos em determinados locais. Dessa forma,
após minuciosa investigação de como resolver o impasse, chegou-se à conclusão da necessidade de
adquirir outros equipamentos de modo a permitir ampla visualização dessas localidades, garantindo, de
fato, a segurança devida.

03. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE.
3.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá de forma integral em local indicado na Autorização de
Fornecimento.
3.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos.
3.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, nos termos da legislação vigente,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação
de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
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4.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, a
contar da notificação da beneficiária da ata de registro de preços e/ou contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.
4.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3.7. Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada na
proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior à marca
inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio de
documento formal, no qual apresente justificativa plausível, devidamente comprovada.
3.7.1 A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela CONTRATADA
deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que emitirá relatório técnico de
análise aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo anterior.
4 – PRAZO DE ENTREGA.
4.1. O prazo de entrega será, no máximo, 3 (três) dias corridos, contados do dia seguinte ao recebimento
da Autorização de Fornecimento.
4.1.1. O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado diante à ocorrência de caso
fortuito ou força maior, devidamente comprovado pela empresa beneficiária da ata e/ou contratada.
4.1.1.1 Exceto nos casos em que for impossível a previsão do fato, a empresa deve comunicar por escrito
e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de
qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido, detalhando claramente os motivos do
inadimplemento. Do contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência poderá ser
penalizada com multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar,
inclusive em rescisão unilateral do contrato.
4.1.1.2 A comprovação do caso fortuito ou força maior, não eximirá a empresa beneficiária da ata e/ou
contratada da obrigação de ressarcir as secretarias requisitantes do valor correspondente aos custos que
vier a ter para suprir as necessidades administrativas de suas UND, até o recebimento dos
produtos/materiais.
4.2. O prazo poderá ser dilatado, nos casos em que o volume ou complexidade dos serviços assim exigir,
conforme acordado entre o prestador e a administração.
5 – ESTIMATIVA DO VALOR.
ITEM

UND

01

UND

02

UND

ESPECIFICAÇÃO


Placa de rede com conversor integrado



Esticador

QTD

VL. UNT

VL. TOTAL

10

R$ 288,00

R$2.880,00

100

R$ 3,00

R$300,00
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03

UND

04

UND

05

MT

06

UND

07

UND

08

MT



Conector SC



Fonte 12v 3ª



Cabo LAN Cat5e (metros)



Caixa Telecom



Cinta Inox



Cabo Fibra Ótica

10

R$6,00

R$60,00

10

R$97,00

R$970,00

20

R$4,00

R$80,00

4

R$58,00

R$232,00

1

R$160,00

R$160,00

3000

R$1,20

R$3.600,00

06. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.
6.2. A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela secretaria requisitante.
6.3. O fiscal poderá ser substituído pelo chefe do poder executivo mediante comunicação formal.
6.4. A fiscalização de que trata esse item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, em conformidade ao art. 120 da Lei 14.133/2021.
6.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, nos termos do
art. 117 da Lei 14.133/2021.

07. DO PAGAMENTO.
7.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e da Nota Fiscal
devidamente atestada pelo setor competente.
7.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidões Negativas de Débitos
Previdenciários, Trabalhistas, FTGS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
7.3. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
7.4. 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 iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos
termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
7.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
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7.8. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislação vigente.
7.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
7.10. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato
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 manter atualizados a
vigência do contrato os seguintes documentos:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e
Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos
quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral);
b) Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
c) Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro
de seu período de validade;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro
de seu período de validade.
08. VIGENCIA E ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
8.1. O contrato terá vigência de 30(trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do mesmo.
09. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
9.1 - Efetuar o pagamento dos produtos adquiridos contratados na forma estabelecida em Contrato.
9.2 - Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
9.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado.
9.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à aquisição, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.
9.5 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.
9.6 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos recebimentos dos produtos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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10.1- Fornecer os produtos elencados acima dentro das suas especificações;
10.2 - Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
Contratante;
10.3 - Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento
da Contratante.
10.4 - A empresa deverá responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados ou terceiros em razão de acidentes, decorrentes de culpa ou dolo, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, no cumprimento do objeto do contrato.
10-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. A inexecução contratual, inclusive por interrupções injustificadas na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração.
10.2. 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, garantida a ampla defesa e o contraditório:
a) Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
b) Multa por atraso injustificado ou interrupções graves e demoradas na execução do
objeto, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
b.1) 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso
de descumprimento total da obrigação;
b.2) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
total estimado do objeto não entregue;
b.3) 0,9% (nove décimos por cento) sobre o valor total estimado do objeto não
executado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
c) Suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar no prazo máximo de 02 (dois) anos
nos que incorrerem nos ilícitos previstos abaixo:
c.1) Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive
prorrogação contratual, durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público,
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos
contratuais;
c.2) Incorrer em inexecução do contrato;
c.3) Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela Administração;
c.4) Cometer fraude fiscal;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorrem
nos ilícitos previstos abaixo:
d.1) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo
vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações
contratuais;
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d.2) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do
direito de licitar ou contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;
d.3) fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:
d.3.1). Elevando arbitrariamente os preços;
d.3.2). Vendendo, como verdadeiro e perfeito, bem falsificado ou deteriorado;
d.3.3). Entregando bem diverso do contratado;
d.3.4). Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
d.3.5). Tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato;
10.3. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco)
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao pagamento, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a
critério do órgão.
10.4. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
10.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
A multa poderá ser recolhida na rede bancária autorizada, através de DAM - Documento de
Arrecadação Municipal, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no Art. 156 da Lei
nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.
10.6. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades, a depender
do grau da infração cometido pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública,
não impedindo que esta rescinda unilateralmente o contrato.
10.7. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advinda para a Administração Pública e a reincidência, na prática do
ato.
10.8. Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções previstas nesta
cláusula, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis.
10.9. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito, ou de quem dele
receber delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois)
anos de sua aplicação.
10.10. A declaração de inidoneidade será aplicada após processo administrativo regular, também
às empresas e aos profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticados atos ilícitos, visando a frustrar os princípios e objetivos da licitação;
c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos
ilícitos praticados;
d) tenham sofrido condenação definitiva por atos de improbidade administrativa, na forma da lei.

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000

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

Sexta-feira
2 de Setembro de 2022
9 - Ano XV - Nº 2753

Jussari

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

10.11. Ficará impedido, ainda, de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
I - Ensejar o retardamento da execução do certame, por ação dolosa,
II - Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
III - Comportar-se de modo inidôneo, ou
IV - Fazer declaração falsa.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
11.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária,
consignadas no Orçamento em vigor:
UNIDADE
REQUISITANTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

FICHAMENTO

FONTE

02.03- Sec. de
administração

2.038 - Gestão e manutenção da
secretaria de administração e
finanças

44905200000equipamento e material
permanente

20385200

00

11.2. Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem
aprovadas para os mesmos.
12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
12.1 Fundamento Legal
O processo de contratação deve fundamentar-se no inciso II, do Art. 75, da Lei 14.133/21 c/c Decreto
Federal 10.922/21. Contratação direta / Em razão de valor.
12.3. Dos Critérios de Seleção do Fornecedor.
●
●

Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do termo de referência e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o
Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.

13 –DA SUBCONTRATAÇÃO.
Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.
Jussari-Bahia, 02 de setembro de 2022

_______________________________
Orleans Mascarenhas dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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