i»1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av- Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 viww.santaluz.ba.gov.br

LANÇADO NO SIGA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
041/2022
!sj

Processo Administrativo: 062/2022

OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento de pastas para entrega dos
materiais pedagógicos aos Profissionais da
Educação na Jornada Pedagógica 2022.

o

Observação: A presente dispensa de licitação reqer-se-á pelas
normas contidas na Lei Federal 14.133/2021. publicada no dia
01.04.2021 no Diário Oficial da União.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO
N°: 062/2022
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2022

ÓRGÃO/SETOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Contratação de ennpresa para fornecimento de pastas para
entrega dos materiais pedagógicos aos Profissionais da
Educação na Jornada Pedagógica 2022.

Autuação

Processo Administrativo autuado na data
de hoje, para os devidos fins de direito.
Santaluz - Bahia, 04 de fevereiro de

u

2022.

Angela Matíd^os Reis Pinho
Comissão de Contratação

^ VISTO
0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48,880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 28 de janeiro de 2022.

Ao Sr. Maicon da Silva Nascimento
Departamento de Compras

u

Em face da necessidade e possibilidade da futura contratação de empresa para
fornecimento de pastas para entrega dos materiais pedagógicos aos Profissionais
da Educação na Jornada Pedagógica 2022, solicito, pelo presente, pesquisa de
preços, bem como o relatório final de valor, a fim de instruir o processo no tocante
ao preço referencial.

Encontro-me à disposição para dirimir dúvidas posteriores.

Atenciosamente,

''^ILhJLLHjCX^
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Nlizene Pereira dos Santos
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 28 de janeiro de 2022
Ao Sra. NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

u

Em face de solicitação da pesquisa de preços, para obtenção de preço referencial
para futura contratação de empresa para fornecimento de pastas para entrega dos
materiais pedagógicos aos Profissionais em Educação na Jornada Pedagógica
2022 do município de Santaluz - BA encaminho, pelo presente, a pesquisa de
preços, relatório final de valor (mapa comparativo) e a documentação necessária
para comprovar o preenchimento dos requisitos de habilitação e qualificação
mínimos, a fim de instruir o processo no tocante ao preço referencial.
O valor estimado para contratação é de R$ 23.025,00 (vinte e três mil e vinte e cinco
reais).
Anexo, encontram-se os preços extraídos por cotação.
Encontro-me à disposição para dirimir dúvidas posteriores.
Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Termo de Referência Simplificado
Cotação de preços para referência
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa para fornecimento de pastas para entrega dos
materiais pedagógicos aos Profissionais da Educação na Jornada Pedagógica
2022.
1.2. A definição do quanfitativo foi apurada em razão do número de profissionais
em educação ativos do município de Santaluz:

u

UNIDADE
ITEM

sj

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

Pasta Seanit confeccionada em corano,
medindo 41 cm de altura x 29 crn de
comp. X 10 cm de largura. Modelo com
um compartimento e dois bolsos externos,
sendo um bolso com abertura e
fechamento em zíper n° 5, cursor pingente
tipo luxo, e o outro bolso sem zíper.
Composta por 2 alças de costa com
regulagem 0,30 mm, acabamento interno
nas costuras e duas alças de mão, parte
de pintura em sublimação.
Sacola Terra Santa confeccionada em
Nylon 600, medindo 34 cm de altura x 38
cm de comp. x 11 cm de largura. Modelo
com um compartimento e um bolso bolso
externo, ambos com fechamento em
zíper e cursor n° 5. Com acabamento
externo. Composta por duas alças
confeccionadas no mesmo material da
bolsa. Parte de pintura em sublimação.

Pasta Unimed confeccionada em Nylon
600, medindo 24 cm de altura x 35 cm de
comp. X 10 cm de largura. Modelo com
um compartimento e um bolso bolso

DE

REQUISIÇÃO

MEDIDA

MÍNIMA

Unidades

350

Unidades

250

Unidades

50

MVS10

oi^1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

externo, ambos com fechamento em
zíper e cursor n° 5. Com acabamento
interno nas costuras. Composta por uma
alça de ombro com regulagem 0,30 mm e
duas alças de mão.

o prazo de vigência da contratação é de 1 (um) mês.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Em todo início de ano letivo a Secretaria Municipal de Educação distribui na

w

jornada pedagógica bolsas para os Profissionais da Educação. Essa entrega tem
por objetivo distribuir junto à bolsa materiais pedagógicos a toda equipe técnica e
pedagógica. O profissional do magistério necessita de uma bolsa adequada para
o transporte de cadernos, livros didáticos, pincéis, notebook etc. Considerando a
previsão Constitucional que atribui aos entes públicos (União, Estados e Municípios)
a corresponsabilidade de investimento e desenvolvimento em Educação e
considerando as necessidades na execução laborai próprias do corpo docente
das unidades de ensino, o Município de Santaluz, como forma de atender aos
profissionais do magistério na nobre função de educar, identificou a necessidade
de fornecer a estes profissionais a “Bolsa do Professor".

sj

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO (LOCAL DE ENTREGA E CRONOGRAMA)
3.1. O fornecimento será efetuado de forma única, com prazo de entrega não
superior a 15 dias.
3.2. Os bens deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação,
localizada na Praça do Saber, s/n°, no horário das 08h;00 às 12:00 e das 14:00 às
17h:00 horas.
3.3. Os itens deverão ser entregues embalados e mantidos íntegros durante as
operações de transporte até o local da entrega.

4. DO PAGAMENTO:

o 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 vwvw.santaluz.ba.gov.br

O pagamento será realizado no prazo máximo de d té 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
A Nota

Fiscal

ou

Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovação da regularidade fiscal.
A validade da proposta é de 30 (trinta) dias.
Santaluz - BA, 28 de janeiro de 2022.

u
Niizene Pereira dos Santos
Secretária Municipal de Educação

u

^ VISTO
0
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

05.411.554/0001-03
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

28/11/2002

NOME EMPRESARIAL

A.WI.S. RIOS FABRlCACAO E COMERCIO DE BOLSAS LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

W.A. BOLSAS & BRINDES

EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, boisas e semelhantes de qualquer material
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não Informada
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

R PEDRO FERNANDES DA SiLVA

S/N

CEP

BAIRRO/DISTRITO

município

44.710-000

CINELEX

SERROLANDIA

COMPLEMENTO

********

Uf--------1
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

valdircontabiiidade.se@gmaii.com

(74) 3631-2361/ (74) 3631-2417

1

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATiVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL
28/11/2002

' 1

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1 863, de 2/ de dezembro de 20i8
Emitido no dia 07/01/2022 às 17:41:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

WA BOLSAS & BRINDES
A.M.S. RIOS FABRICAÇÃO E COMERCIO DE BOLSAS LTDA

CNPJ 05.411.554/0001-03 Insc. Est. 58.718.074
Rua Pedro Fernandes da Silva, 330 - Cinelex - Serrolândia - BA
Cep: 44710-000 - Fone: (74) 3631-2361
www.waboisas.corn.br

DE: WA BOLSAS E BRINDES
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
CNPJ: 13.807.870/0001-19
Praça Coronel Jose Leitão, 05 - Centro
OBJETOS: BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS
PROFESSORES PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2022

O

ITEM

MODELO

QUANT

VR. UNIT. VR. TOTAL

1

PASTA SEANIT confeccionada em
corano, medindo 41 cm de altura x 29
cm de comp. x 10 cm de largura.
Modelo com urn compartimento e dois
bolsos externos, sendo um bolso com
abertura e fechamento em zíper n° 5,
cursor pigente tipo luxo, e o outro
bolso sem zfper. Composta por 2 alças
de costa com regulagem 0,30 mm,
acabamento interno nas costuras e
duas alças de mão, parte de pintura
em sublimação.
SACOLA TERRA SANTA confeccionada
em Nylon 600, medindo 34 cm de altura x
38 cm de comp. x 11 cm de largura. Modelo
com um compartimento e um bolso bolso
externo,.ambos com fechamento em zíper
e cursor n° 5. Com acabamento externo.
Composta por duas alças confeccionada
no mesmo material da bolsa. Parte de
pintura em sublimação.
PASTA UNIMED confeccionada ern Nylon
600, medindo 24 crn de altura x 35 cm dri
comp. X 10 cm de largura. Modelo com um
compartimento e um bolso externo, arnbos
com fechamento em ziper e cursor n0 5.
Com acabamento interno nas costuras.
Composta por uma alça de ombro com
regulaqem 0,30 mm e duas alças de mão.

350

R$ 50,20

R$ 17.570,00

250

R$ 27,85

R$6.962,50

50

R$ 33,50

R$ 1.675,00

2

3

;i
TOTAL;

R$: 26.207,50

TOTAL. Vinte e seis mil e duzentos e sete reais e cinquenta centavos.
SERROLÂNDIA, 01.02.2022
víri Assinatura e carimbo

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

11.510.577/0001-60
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

20/01/2010

NOME EMPRESARIAL

GE FABRICACAO E COMERCIO DE BOLSAS E BRINDES LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

SERROL BOLSAS

ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

^

47.81-4-00 • Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
15.29-7-00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
CÓDIGO E

descrição

DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

AV BERNARDiNA FERREIRA DA SILVA

710

COMPLEMENTO

********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

município

UF

44.710-000

CINELEX

SERROLANDIA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

VALDIRCONTABILIDADE.SE@GMAIL.COM

(74) 3631-2417/ (74) 3631-2761

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

20/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 03/02/2022 às 08:39:15 (data e hora de Brasília).
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GE Fabricação de Bolsas Itda
i10 577/0001-60 !, Estadual: 85.503.540

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNiCiPAL DE SANTA LUZ
Praça Coronel Jose Leitão, 05 - Centro
C.M.P.J. 13.807.870/0001-19
Fornecedor: GE Fabricação de .Bolsas LTDACNPJ: 1 i.510.577/0001-60 i. Estaduai:85.503.540
Endereço: Rua Júlio Antunes Barreto Complemento: Térreo
N061!
Cidade: Serroiândia
Bairro: Centro
Estado; BA
CEP: 44710-000__________
Objeto: Bolsas destinadas aos professores para jornada pedagógica 2022
item
01

02

Ü3

Descriminação
Pasta Seanit confeccionada em corano, medindo 41 cm de altura x 29
cm de comp. x 10 cm de largura. Modelo com um compartimento e
dois bolsos externos, sendo um boíso com abertura e fecliamento em
ziper n0 5, cursor pigente tipo luxo, e o outro bolso sem zíper.
Composta por 2 alças de costa com regulagem 0,30 mm, acabamento
interno nas costuras e duas alças de mão, parte de pintura em
sublirnacão.
Sacola Terra Santa confeccionada em Nylon 600. medindo 34 cm de
altura x 38 cm de comp. x 11 cm de largura. Modelo com um
compartimento e um bolso bolso externo, ambos com fechamento em
zíper e cursor n° 5. Com acabamento externo. Composta por duas alças
confeccionada no mesmo material da bolsa. Parte de pintura em
sublirnacão.
Pasta Unimed confeccionada em Nylon 600, meai.ndo 24 cm de altura
X 35 cm de comp. x 10 cm de largura. Modelo com um compartimento
e um bolso externo, ambos com fechamento em ziper e cursor n° 5.
Com acabamento interno nas costuras. Composta por uma alça de
ombro com reauiaqem 0,30 mm e duas alças de mão.

Uníd
UND

Qtde.
350

P.Unit.(RS)

P, Totai(RS)

RS 48,20

R$ 16.870,00

UND

250

R$ 26,60

R$ 6.650,00

UND

50

RS 32, i 0

R$ 1.605,00

TOTAL; Vinte e cinco mil e cento e vinte cinco reais.
I SERR.QLÂND1A, 03 de fevereiro de 2022
' vO
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•./ Assinatura e carimbo do licitante

Rua. Julio Antunes Barreto, 611

Centro

44710-000 - Serroiândia ~ BA - (74) 3631-2450

11.610.677/0001-60
GE FABRICAÇÕES E COMERCIO
OS aoUSAS E BRH-Soes LTDA - EPP
Semsfdimí F íl. SiSvâ, ?10
Tsfi-so Clff^siaíí
At?»
S«aolândla-SA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

14.947.981/0001-93
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

26/01/2012

NOME EMPRESARIAL

S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

DNA BOLSAS

EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

------ --------------------------- --

15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material (Dispensada *)
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

o

~-----

13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico (Dispensada *)
14.11-8-02 - Facção de roupas intimas (Dispensada *)
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *)
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *)
14.13- 4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais (Dispensada *)
14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção (Dispensada *)
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (Dispensada *)
16.21-8-00 - Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de
escritório, exceto formulário continuo
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes
22.22- 6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico
25.91-8-00 - Fabricação de embalagens metálicas
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente (Dispensada *)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
R JUSTINIANO GONÇALVES

NUMERO

COMPLEMENTO

30-B

TERREO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

44.710-000

MUNICÍPIO

CINELEX

UF

SERROLANDIA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

valdircontabil@bol.com.br

TELEFONE

(74) 3631-2833/ (74) 8117-9787

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

26/01/2012

SITUAÇAO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 07/02/2022 às 14:30:11 (data e hora de Brasília)

O

DMA BOLSAS
KÕÚ&BÉÊmDíiíiSiniBt
coNECvaNDO você ao sucesso!

S, PEREÍRA DOS SANTOS & CIA LTDA
CNPJ 14.947.981/0001-93 ínsc. Est. 008.984.191
ESTADO D,A BAHIA
í r. -.feitura WUNICIFThIi VS-.
UJZ
Praça Corone! Jose Lailao, 05 Conrru
CNPJ; 13.807.870/0001-19
Fornecedor: S. PERblRA DOS SANl OS & C!A» L í DA
CNPJ: 14.947.981/0001-93
1. Estadual: 008.984.191

Níe 30-B
Complemento:
CfcP: 44 (10-000
Estado: BA
Cidade: Serroiândia
Bairro: Centro
OBJETO: Bolsas destinadas aos professores e coiaboradorea. para
Jornada Pedagógica .2022
Endereço: Rua Justiniano Gonçalves

Item

01

02

03

u

Unid

Descriminação
Pasta Seaniticonfecdonada em corano, medindo
■41 cm de altura x;29 cm de comp. X 10 cm de
largura. Modelo com urir compártiménto e dois
bolsos externos, sendo um bolso com abertura e
fechamento em zíper n0 5, cursor pigente tipo
luxo, e 0 outro bolso sem ziper. Composta por 2
alças de costa com reguiagem 0,30 mm,
acabamento interno nas costuras e duas alças de
mão narte de ointurá ém sublímação.
Sacola Terra ,Santa .confeccionada em Nylon 600,
medindo 34 cm ciei,altura x 38 cm de comp. x 11
cm de largura. Modelo com um compartimento e
um bolso bolso externo, ambos com fechamento
em zíper e cursor iT 5. Com acabamento
externo. Composta por duas alças confeccionada
no mesmo máterial da boisa. Parte de pintura em
sublirnação.
Pasta Ònimed Confeccionada em Nylon 600,
medindo 24 cm.de altura x 35 cm de comp, x 10
cm de largura. Modelo com um compartimento e
um bolso externo, ambos com fechamento em
zíper e cursor n° 5. Com acríbamento interno nas
costuras. Composta por uma alça de ombro norrt
requíaqem 0,30 mm e duas alças de rhão.

PJJnitTRSI

Qtde.

I

P. Totaí|H§)

UND

350

R$ 45,00

R$ 15.750.00

UND

250

R$ 23,50

R$ .5,875,00

UND

50

R$ 28,00

R$ 1.400,00

TOTAL

R$ 23.025,00

TOTAL. R$. Vinte e três mii e vinte cinco reais.
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PASTA UNIMED CONFECCIONADA EM
NYLON 600, MEDINDO 24 CM DE ALTURA
X 35 CM DE COMP. X 10 CM DE
LARGURA. MODELO COM
COMPARTIMENTO E UM BOLSO
EXTERNO, AMBOS COM FECHAMENTO
EM ZÍPER E CURSOR N°5. COM
ACABAMENTO INTERNO NAS
COSTURAS. COMPOSTA POR UMA ALÇA
DE OMBRO COM REGULAGEM 0,30 MM E
DUAS ALÇAS DE MÃO.

UND

50

R$ 28,00

R$ 1.400,00

R$ 32,10

R$ 23.025,00

Valor total

SANTALUZ-BA, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

ENCARREGADO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Maicon cJa

scímento

- PeçfiS» 010/2021

R$1.605,00

R$ 25.125,00

R$ 33,50

R$ 1.675,00

R$ 26.207,50
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Contrato de Constituição de Sc. - 1
DNS FABRICAÇÃO E COMÉ.
:

.eoupresaifia

Cláusula 6a - RESPOfJSABILIDÀDE •• A responsabilidade de cada sócio
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondeiTi solidariariiente
pela integralização do capital social, (ati. 1.05'2, CC/20Õ2)
Cláusula 7a - A administração da socisdode caberá a
m .
PEREIRA DOS C
i r-1
^
a tribi liçõcs de
administrador, autonoado o uso dc noaie erm;:re:-ari.al veed-ido. rn
entanto, em atividades estranhas aci inLei-esse socia.i co; .rosum r
obrigações seja ern, íavor de qualquer rios oiccisias ou dc terceiros, br.c;
como onerar ou alienar bens uxiovers da ::C;ciedade) aern m.,ituiraaoari r o
outro sócio, (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, .u.idds 1X1/20021

U

Cláusula 8a - Ao térmiiso da cada exei cíciií social, em 3i rie deaembrc, s
administrador prestará contas justificadas de sua admimstr '
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na nroporcâo c e
suas quotas, os lucros ou perdas apurados, (art. 1.065, CC/20021
Cláusula 9a - Nos quatro meses
social, os sócios deliberarão sobre
adrninistrador(es) quando .for o caso. (ar
).078, CC/2002)

S

I UI

,

2 0? 1 e 1.072. S 'r e

Cláusula 10a - A socicríadc poderá a quaioucr tempo, abnr ou fechí
filial ou outra depende^mua, mediante aiteracão c:m'rrmuri.l, assimeda ítodos os sócios.
Cláusula 11a - Os SÓCIOS poderão, de coiíU.íi
mensal, a titulo de “pro iabore;!, observadas
regulamentares pertinentes.

O

ao

dim.v:r.sicoe,.r

Cláusula 12“ - Falecendo ou, interditado qu,alquer sócio, a sociedaon
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessoixrs e o incapaa.
Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sõcio(c)
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado coro
base na situação patrimonial da sociedade, à data, da resolucac.
verificada em balanço especiaimente levantado.
Parágrafo único - O rnesrno procedlmer,iLO será adotado ero outros
casos em que a sociedaae se resclva ern ? eracao a seu sócio, íaa j .021
e art. 1.031, CC/2002}
'
'
'
Cláusula 13a - (Os) Xdi:Ar[sd;aáov{eir decr.:r:.ifnri s.tD .,m pe.mp. da
de que não esta.(ão) inií;r,ciu:ios de exercer m:i.mrnistí-nmer da em .miau,por lei especial, ou ene virtirdc dc conri':.rnaçá!; cvcadm, ou om s
enconirar(em) sob os efeitos dela, a m,r:ria tn,ie vede, ainda, crua
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por c.i:irrie falinientar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra .a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra nonmao
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé putdica.ori
a propriedade, (an. l.OI 7, §
CC/2002}
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Cláusula 14* - Fica eleito o foro cie Serrolêodi./«.hi„ ...........................
e o cumprimento dos direitos e ,un-;..-.o1c.;v-7'Z.'<ET:
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E por estarem assim
instrumento em 03 vias
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SAMAKA PEREIRA DOS SANTOS ABREU
j—* OOC JOEMTiDADE / OHG. CMi

1331455146

SSP
—^OATA NASCIMEIVTO

568.285 -14||X3/11/1988]

AMANDIO SEBASTIAO DOS
SANTOS
AliMERÍNDA PEREIRA DOS
SANTOS

O5

CAT, HAB. .

IlArtU rxÇAO

05/ÜÜ/201U

"iCRVAÇOC

DATA EMISSÃO

Jl£7/02/2020

JACOBINA, BA

g.-ufí
EMI6S0R

€£,3ue8'.,c.:to
BA51044Ü3Ô4

BAHIA
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NOME

IR MENDES CORDEIRO
.— bOC IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

11638947600

SSP
.DATA NASriMENIU

77.836.688

I25/11/1977]

r—RUACAO

LUIZ MENDES CORDEIRO
D«

EVA SOARES MENDES
2LQ
■pco

PERMlSSto

REGISTRO

VAU0AO6

— 1* MAUlLtrAÇiO —

13/09/2010 I

OSSERVACÒÍ

"‘“■“■“^'•XBsWAlijWDfe^RTÃDÕRDATA EMISSÃO
• P •• '*«'i

r§-' SSl .
• E-riCKI
1.0
"Sv ^
**sWCO

V

07/02/2020

JÁÇGBINA, BA

83643836553 X
BAS10442298

BAHIA
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00011/2022

Nome/Razâo Social: S. PEREIRA DOS SANTOS E (DA LTDA .ME
Nome Fantasia:

ONA BOLSAS

inscrição Municipal:

1095

Endereço:

CPF/CMPj. lA.DA/.DaOvIüt-SC.

AVN JUSTINIANO GONÇALVES, 30-3 CiMELEX
SERROLÂNDfA - BA - CEP: 44710-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS CUR v^EKElv: A ;:/ER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATAN AC' CCIATAAO DEAR- IS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PaRA COM ESTE MUNiCÍPlO.
Observação:
A
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Esta Certidão foi emitida em__CO/01/:1022...... co”n ofí;:;e no C(:díao í'nni,;:n.(n^ n:-,; Mannr nr :n

Certidão válida até: 07/04/2022

Código de controle da certidão:

7100012132

«T-r-KrJbALVO

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documerto -njlo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Fmissao: Ü3/01/:102;’ I 1:27

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Nesativa de Débitos IVibutárDiOS
(Emitida para os efeitos dos í.rts. 113 e 114 da Lei 3.956 do 11 do de/einbro de 1981 - Códiçjo
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20220087641
RAZÃO SOCIAL

S. PEREIRA DOS SANTOS

O

INSCRIÇÃO ESTADUAL

008.984.191

CIA LTDA
CNÍ^J

14.9-17.98 l/ll()01-vg

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisic;a ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secredaría.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos nu Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda f^ública do l-.staüo da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados postenorrneme.

Emitida em 03/01/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data dt; sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DES li ÜOCUiVIENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS ou via internet, no endereço hUi)://vjwvv,.í>f;fa/.ba.qov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPI-' ou no CNILJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Naciotial

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA
CNPJ: 14.947.981/0001-93
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais o. no caso de ente redwativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a eie vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive us contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de jullio de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade n.a internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <íittp://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB./í Alí N n° 1.781, de 2/10/2014.
Emitida às 17:08:50 do dia 28/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2022.
Código de controle da certidão: 0E22.7135.1959.B29A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

u

03/02/2022 14:01

Coníi;lla Regulandaruí ri;.' Enipregaíirir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

O

14.947,981/0001-93

Razão Sociairs pereira dos santos cia ltda me
Endereço:
R justiniano goncalves 30 b terreo / cinelex / serrolandia < b/
/ 44710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se ern situação regular perante 0
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ~ FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Vandade:03/02/2022 a 04/03/2022
Certificação Número: 2022020309434328743070

Informação obtida em 03/02/2022 14:58:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa;
www.caixa.gov.br

/- r i:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTD7\ (MATRJZ E FII:j:i:a:!:S )
CNPJ: 14.947.981/0001-93
Certidão n°: 44329061/2021
Expedição: 28/10/2021, às 16:19:22
Validade: 25/04/2022 - 180 (cont:o e oitenta) cilas, eorii.ados da data
de sua expedição.
Certifica-se que s. pereira dos santos & cia ltda (matriz, e filiais) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 14.947.9 81,'0001-5) 3 , não consta do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Admini.stirativa n° 14 7 0/2 011. do Tr.i.bunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são do responsabil idade do.s
Tribunais do Trabalho e estão atnialicados ate 2 (dois) dia;;
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa om relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona - sc; à veriíicaçào ac .sua
autenticidade no portal do Tribunal Bupor.lor do Trabalho na
Internet (ht tp : / / www . t s t. . j ns . br ) ,
Certidão emitida gratu i,tamente .
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dado;;
necessários à identificação das pessoas naturais e ;j uridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto à;; obrigações,
estabelecidas em sentença condenatória transitada ern julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, .Inclusive; no concernente; aos
recolhimentos pr e vi denc i ár i o s ,
a ho no r á .r .i. o ,
a ctio Uas ,
a
emolumentos ou a recolhimentos doteririinados e;n ..lei; ou decc;rrcnt.es
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb'i ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA/ PROCESSO ADMINISTRATIVO (SD/PA)
Data: 04/02/2022

Número da SD/PA: 041/2022

Secretaria Soiicitante: Secretaria Municipal de Educação
Despesa:
l.|_x_| Aquisição de Material
3.1 1 Suprimento de Fundo/Adiantamento

2. |
1 Prestação de Serviço
4. |
1 Outra despesa:

Especificação do Objeto:
Aquisição de pastas para entrega dos materiais pedagógicos aos Profissionais em Educação na Jornado
Pedagógica 2022.
Justificativa da Despesa
Em todo início de ano letivo a Secretaria Municipal de Educação distribui na jornada pedagógica bolsas
para os Profissionais da Educação. Essa entrega tem por objetivo distribuir junto à bolsa materiais
pedagógicos a toda equipe técnica e pedagógica. O protissional do magistério necessita de uma bolsa
adequada para o transporte de cadernos, livros didáticos, pincéis, notebook etc. Considerando a
previsão Constitucional que atribui aos entes públicos (União, Estados e Municípios] a corresponsabilidade
de investimento e desenvolvimento em Educação e considerando as necessidades na execução laborai'
próprias do corpo docente das unidades de ensino, o Município de Santaluz, como forma de atender aos
profissionais do magistério na nobre função de educar, identificou a necessidade de fornecer a estes
profissionais a "Bolsa do Professor".
Prazo da Contratação: 60 (sessenta) dias
Valor estimado da despesa:
R$ 23.025,00 (vinte e três mil e vinte e cinco reais)
a. Disponibilidade Orçamentária? Funcional Programática / Elemento de Despesa / Fonte
1. ( X ) Sim 2. ( ) Não
Projeto Atividade: 2.010
b. Valor provisionado?
Elemento de despesa: 33.90.30
1. (X) Sim 2. ( ) Não
Fonte de recursos: 01
Data:

/
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Naiarca da CunhciCar
Setor de Contabilidade
Autorização do Secretário(a): Niizene Pereira dos Santos
Data: 04 / 02 / 2022

Assinatura:
Niizene P^ereira dos Santos
Sec. de Educação

Autorização do Prefeito: Arismário Barbosa Júnior
Assinatura:
Datoií?^ / 02 / 2022

Arism

Sarbosa Júnior
Prefeito
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TERMO DE REFERÊNCIA
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Educação
1 - OBJETO:
Aquisição de postos poro entrego dos moteriois pedogógicos oos Profissionois em
Educoçõo no Jornodo Pedogógico 2022.
2-JUSTIFICATIVA:
2.1. Em todo início de ono letivo o Secretorio Municipol de Educoçõo distribui no
jornodo pedogógico de bolsos poro os Profissionois do Educoçõo. Esso entrego tem
por objetivo distribuir junto õ bolso moteriois pedogógicos o todo o equipe técnico
e pedogógico. O profissionol do mogistério necessito de umo bolso odequodo oo
tronsporte de codernos, livros didáticos, pincéis, notebook etc. Considerondo o
previsão Constitucionol que otribui oos entes públicos (União, Estodos e Municípios)
o corresponsobilidode de investimento e desenvolvimento em Educoçõo e
considerondo os necessidodes no execução loborol próprios do corpo docente dos
unidodes de ensino, o Município de Sontoluz, como formo de otender oos
profissionois do mogisfério no nobre função de educor, identificou o necessidode
de fornecer o estes profissionois o “Bolso do Professor”.
2.2. A definição do quontitotivo foi opurodo em rozõo do número de profissionois
em educoçõo otivos do município de Sontoluz.
2.3. Dionte dos justificotivos opresentodos foz-se necessário o controtoçõo de
empreso por Dispensa de Licitação, nos termos exigidos no inciso II, do ort. 75, do Lei
14.133/2021.
3 - DO ENQUADRAMENTO LEGAL:
3.1. O presente termo de referêncio tem como bose legol o Lei Federol 14.133/2021
(Novo Lei de Licitoções, especificodomente seu ortigo 75, inciso II).
3.2. O procedimento observodo obedece oo disposto no ortigo 72, incisos 1 o VIII,
bem como o Decreto Municipol 001 /2022.
3.3. Nos polovros do ilustre professor Ronny Chorles: “Quando a lei prevê hipóteses
de contrafação direta (dispensa e inexigibilidade) é porque admite que nem
sempre a realização do certame levará à melhor formo de contratação pela
Administração ou que, pelo menos, a sujeição do negócio ao procedimento formal
e burocrático previsto peio estatuto não serve eficaz ao atendimento do interesse
público naquela hipáfese específica".
3.4. Nesse mesmo sentido, o nobre doutrinodor Adilson Abreu Dollori destoco que:
“Nem sempre, é verdade, a licitação leva uma contratação mais vantajosa. Não
pode ocorrer, em virtude da realização do procedimento licitatório, é o sacrifício de
outros valores e princípios consagrados pela ordem jurídica, espeisialmente o
princípio da eficiência".
o
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3.5. No presente caso, a dispensa de licitação torna-se mais viável ao procedimento
licitatório, porém deve ser pormenorizada em um procedimento formal, não sendo
afastada nenhuma das premissas básicas de um procedimento licitatório, como a
busca pelo melhor atendimento ò finalidade pública e respeito a princípios basilares
como a impessoalidade, moralidade, publicidade dentre outros.
3.6. A contratação via dispensa de licitação, em razão do montante total e da
apresentação
da
proposta
mais
vantajosa,
torna-se
menos
custosa
economicamente e pragmaticamente do que à realização do processo licitatório,
além de tornar mais célere e eficiente a contratação, que visa à consecução do
interesse público.

4 - DA RAZÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR:
4.1. No que diz respeito ó razão da escolha do fornecedor, em atendimento ao que
preconiza o artigo 72, VI da Lei 14.133/2021 e o artigo 24 do Decreto Municipal
001/2022, justifica-se por se tratar de empresa na área do objeto de pretensão
contratual que preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima
necessária, além de ter ofertado a proposta mais vantajosa para a administração.
5 - DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS:
5.1. No que diz respeito à justificativa de preços, em atendimento ao que preconiza
o artigo 72, VII da Lei 14.133/2021 e o artigo 11 do Decreto Municipal 001/2022, foi
realizado pesquisa de mercado, tendo sido apresentada 03 (três) cotações de
preços, junto ao processo, tendo a empresa DNA BOLSAS - S. Pereira dos Santos &
CIA LTDA., apresentando a melhor proposta para a administração pública;
5.2. Sendo assim, declara-se que o preço praticodo para a presente contratação é
compatível com o mercado, sendo considerado justo para esta Administração.
6 - DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
6.1. O fornecimento será efetuado de forma única, com prazo de entrega não
superior a 15 dias.
6.2. O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 15 dias, ou a
metade do prazo total recomendado pelo fabricante.
6.3. Os bens deverão ser entregues no local do evento. Secretaria Municipal de
Educação, localizada na Praça do Saber, s/n°, no horário das 08h:00 às 12:00 e das
14:00 às 17h:00 horas.
6.4. Os materiais deverão ser entregues embalados, de forma a não ser danificado
durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7 - ESPECIFICAÇÕES / DETALHAMENTO
UNID.
ITEM

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

DE
MEDIDA

REQUISI
ÇÃO
MÍNIMA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
----------

0 i3í-l--c-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santalu2.ba.gov.br

Pasta Seanit confeccionada
em corano, medindo 41 cm
de altura x 29 cm de comp. x
10 cm de largura. Modelo
com um compartimento e dois
bolsos externos, sendo um
bolso
com
abertura
e
fechamento em zíper n° 5,
cursor pingente tipo luxo, e o
outro
bolso
sem
zíper.
Composta por 2 alças de
costa com regulagem 0,30
mm, acabamento interno nas
costuras.e duas alças de mão,
parte
de
pintura
em
sublimação.
Sacola
Terra
Santa
confeccionada em Nylon 600,
medindo 34 cm de altura x 38
cm de comp. x 11 cm de
largura. Modelo com um
compartimento e um bolso
bolso externo, ambos com
fechamento em zíper e cursor
n° 5.
Com
acabamento
externo. Composta por duas
alças
confeccionadas
no
mesmo material da bolsa.
Parte
de
pintura
em
sublimação.

Pasta Unimed confeccionada
em Nylon 600, medindo 24 cm
de altura x 35 cm de comp. x
10 cm de largura.
Modelo
com um compartimento e um
bolso bolso externo, ambos
com fechamento em zíper e
cursor n° 5. Com acabamento
interno
nas
costuras.
Composta por uma alça de
ombro com regulagem 0,30
mm e duas alças de mão.

Unidade

350

R$ 45,00

R$
15.750,00

Unidade

250

R$ 23,50

R$
5.875,00

Unidade

50

R$ 28,00

R$
1.400,00
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O valor estimado da contratação é de R$ 23.025,00 (vinte e três mil e vinte e cinco
reais).
8 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
8.1. A descrição do solução como um todo, obronge o controtoção do empreso
poro fornecimento de postos poro entrego dos moteriois pedogógicos oos
Profissionois do Educoção no Jornodo Pedogógico 2022.
8.2. A controtoção em telo viso dor continuidode òs otividodes que dão
sustentobilidode à otimizoção e odequoção do odministroção público em suos
otribuições finolísticos, umo vez que os itens são de extremo necessidode e utilizodos
no rotino do odministroção.
8.3. Os bens deverão ser entregues com zelo e destrezo, e de ocordo com os
descrições, detolhomento e especificoções contidos nesse Termo de Referendo,
não eximindo o empreso do responsobilidode do execução de outros otividodes
otinentes oo objeto, o quolquer tempo e o critério do Administroção.
9 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
9.1. Poro que o objeto do controtoção sejo otendido, é necessário o otendimento
de olguns requisitos mínimos necessários, dentre eles os de quolidode e copocidode
de execução pelo controtodo, nos termos do ortigo 72, do Lei Federol 14.133/2021.
9.2. Será exigido, conforme ortigo 62 do Lei Federol 14.133/2021, documentos
referentes d hobilitoção jurídica (premissa do artigo 66), habilitação técnica (rol do
artigo 67), habilitação fiscal, social e trabalhista (artigo 68) habilitação econômicofinanceira (rol do artigo 69), todos do mesmo legislação (Lei Federal 14.133/2021).
9.3. Sendo assim, os documentos exigidos serão:
1. Contrato social do empresa (todos os alterações ou última consolidação);
1.
Documento de Identificação dos sócios do empresa;
2.
Provo de inscrição no Cadastro Nacional do Pessoa Jurídica (CNPJ);
3.
Regularidade perante o Fazendo Municipal;
4.
Regularidade perante o Fazendo Estadual;
5.
Regularidade perante o Fazendo Federal;
Regularidade perante o Coixo Econômica Federal;
6.
Regularidade perante o Justiça do Trabalho.
7.
10-MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
10.1. A fiscalização da contratação, decorrente desta dispensa de licitação, será
acompanhada e fiscalizada por servidor da Administração, especialmente
designados, nos termos do artigo 117 da Lei Federal 14.133/2021.
10.2. A contratante deverá indiciar um responsável legal, através de documento
encaminhado para o e-mail licita.santaluz@gmail.com ou
protocolado
pessoalmente no setor de licitações e contratos deste município, indicando os
respectivos contatos (e-mail, celular e Whatsapp), com poderes-pard representá-lo
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perante essa municipalidade na execução do contrato decorrente da dispensa de
licitação objeto deste termo de referência.
11 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DOS CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO
11.1. O recebimento do objeto do contrato, decorrente da referida dispensa de
licitação, se dará:
a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento
e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as
exigências contratuais;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigências contratuais.
11.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado,
respeitada a ordem cronolégica prevista no artigo 142 e seus incisos da Lei Federal
14.133/21.
11.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em
que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
11.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documenfação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.
12 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1. Os custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
Órgão: Secretaria Municipal de Educação

u

Projeto Atividade: 2.010;
Elemento de despesa: 33.90.30;
Fonte de recursos; 01
13 - FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
13.1. A seleção do fornecedor foi baseada com base nos requisitos previstos neste
termo de referência, atrelado a proposta mais vantajosa apresentada pela
empresa S. PEREIRA DOS SANTOS &CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
14.947.981/0001-93, conforme documentos acostados aos autos do processo.
13.2. A empresa contratada é notória em sua área de especialização, tendo
cumprido todos os requisitos de habilitação exigidos, especialmente a habilitação
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista.
14 - DO PRAZO CONTRATUAL
O prazo de vigência do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá
duração até 30 dias.

VISTO
lã
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15 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. A contratada obriga-se a:
15.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local
indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Termo
de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
15.1.3. O objeto deve estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do manual
do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência
técnica autorizada;
15.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);
15.1.5. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas,
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o produto com avarias ou defeitos;
15.1.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente licitação;
15.1.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
15.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
15.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta
de contrato;
15.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
15.1.11. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato;
15.1.12. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
15.2. Os bens serão fornecidos pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de
Referência.
15.3. Os termos indicados na proposta vinculam a referida contratação.

^ VlST0i^,>
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16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
16.1.1. Receber provisoriamente o objeto disponibilizando local, data e horário e
demais condições estabelecidas no Edital;

n
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16.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de
Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de servidor especialmente designado;
9.1.4. Comunicar ò Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;
9.1.5. Efetuar o pagamento ò Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e na forma estabelecidos nesse termo.

O

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato da Contratada, de seus empregados, propostos ou subordinados.
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. O Município de Santaluz - BA reserva-se no direito de reclamar os bens
entregues, se os mesmos não estiverem de acordo com as especificações contidas
neste Termo de Referência.
17.2. Os casos omissos serão resolvidos com base nos dispositivos constantes na Lei
Federal 14.133/2021 e no Decreto Municipal 001/2022.
17.3. Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz - BA como único e competente
para dirimir quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que
outro possa ser.

Santaluz - BA, 04 de Fevereiro de 2022.

iíizene Pereira dos Santos
Secretária Municipal de Educação
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 062/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 041/2022

DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO:
Em razão do montante exíguo do fornecimento de R$ 23.025,00 (vinte e três
mil e vinte e cinco reais), abaixo de R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil,
vinte reais e quarenta e um centavos) limite estabelecido no artigo 75, inc.
II, da Lei Federal 14.133/2021, justifica-se a contratação direta através de

w

dispensa de licitação, uma vez que não há obrigatoriedade de realização
de certame licitatório.

DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE
PROCESSO: Em relação ao documento de formalização de demanda e a
autorização da autoridade competente para abertura de processo de
contratação, verifica-se as devidas formalizações encartadas nos autos do
processo em epígrafe.

DA COMPATIBILIDADE DE PREVISÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Foi
demonstrada, através de consulta ao setor contábil, a previsão de recursos
orçamentários para custear as despesas com o objeto desta dispense de
licitação.

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO: Em análise aos presentes autos,
observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto a potenciais
fornecedores, tendo a empresa S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA ME.,
CNPJ n° 14.947.981/0001-93, apresentado o menor preço global, bem como
toda documentação pertinente que comprova o preenchimento dos
requisitos de habilitação e qualificação mínima, ou seja, documentos de
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, atendendo ao artigo
72, incisos V e VI da Lei Federal 14.133/2021.
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DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS: Foram apresentadas junto à solicitação da
unidade requisitante número mínimo de 03 (três) cotações, com os itens e
unidades de medidas devidamente especificados, atendendo ao preceito
do artigo 23 da Lei Federal 14.133/2021.

PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO: Face ao atendimento
de todos os pré-requisitos legais exigidos no artigo 72 e seus incisos,
entendemos que

há

o atendimento dos

requisitos formais para a

contratação. Sendo assim, entendemos que não há impedimento de

u

ordem legal para o acolhimento da postulação da dispensa.

Santaluz - BA, 04 de fevereiro de 2022.

Angela Maridos Reis Pinho
Comissão de Contratação
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Santaluz - BA, 04 de fevereiro de 2022.
Da; Comissão de Contratação
Para: Procuradoria Jurídica e/ou Assessoria Jurídica
Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de pastas para entrega dos
materiais pedagógicos aos Profissionais da Educação na Jornada Pedagógica
2022.
Processo Administrativo: 062/2022

SJ

Em conformidade com Lei Federai 14.133/2021, precisamente em seu artigo 72,
inciso lil, soiicito que seja previamente examinada a solicitação para contratação
através de dispensa de licitação e que seja elaborado um parecer jurídico para
que o mesmo transcorra dentro dos trâmites legais e lisura administrativa.
Informamos que foi utilizado como fundamentação legal para esse processo de
dispensa de licitação o artigo 75, Inciso II da Lei Federal 14.133/2021.
Segue em anexo todo Processo Administrativo contendo a Solicitação de
despesa da Unidade requisitante, cotações, razão da escolha do prestador dos
serviços, documentação para habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, indicação
de recursos orçamentários e minuta de contrato para devida apreciação.
Caso opine favoravelmente pela contratação, favor encaminhar parecer jurídico
favorável para que a autoridade superior autorize a contratação e proceda com
a devida publicidade, nos termos do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal
14.133/2021.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros
votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

!<TiçjtfÍli Muiiu-vros Reis Pinho
Comissão de Contratação
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MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° 0XX/20XX

Termo de Contrato fornecimento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE XXXXXX e a
Empresa XXXXXXXXXXXX
A
Prefeitura
municipal
de
XXXXXXXX,
com
sede
no(a)
.................................................... , na cidade de ...................................... /Estado ...,
inscrito(a) no CNPJ sob o n° ..............................., neste ato representado pelo
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, inscrito(a) no CPF n° .................... portador(a) da
Carteira de
Identidade n°
................................... .
doravante
denominada
CONTRATANTE, e a pessoa jurídica............................ , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
........................... , com sede no(a) .............. ......................................, na cidade de
..................................... /Estado
doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ...................., portador(a) da Carteira de Identidade n°
................ , expedida pela (o)................. , e CPF n°........................ , tendo em vista o que
consta no Processo administrativo n° 0xx/20xx e em observância às disposições da Lei n°
14.133, de 2021 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de licitação n° xxx/20xx,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
O objeto do presente contrato a contratação de empresa para aquisição de
XXXXXXXXXXXX, visando atender Secretaria Municipal de xxxxxxxxxxxx do
município de XXXXXXXXX/BA
1.2.
A proposta encaminhada pela contratada encontra-se vinculada ao presente
contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de
/
/______e encerramento em____ /____/______.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1-0 valor do presente Termo de Contrato é de R$...........(............... );
3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
3.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis;
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3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota
Fiscal, em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças
para a devida aprovação.
3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de
xxxxxxxx, inscrita no CNP.T/MF n° xx.xxx.xxx/OOOl-xx, sediada a xxxxxxxxx, neste
Município.
3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado
mesmo que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

w

4.1 - A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é: Categoria Econômica 3000 Despesas Correntes, Órgão XX.XX - Secretaria Municipal de xxxxxx, Projeto/Atividade
xxxx - xxxxxxxxxxxxxxx. Valor R$ x.xxx,xx. Fonte de Recurso - xx, Elemento de
Despesa xx.xx.xx.xx — xxxxxxxxxxxxxx, conforme disposto na Lei de meios vigente.
CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei n11
14.133 de 2021;
5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado
pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato de acordo com
0 estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será
acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação
financeira, aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu
efetivo pagamento.
7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na planilha
dlscriminativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações
assumidas e bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.

<
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c) fornecer, de forma imediata/parcelada o objeto do presente contrato, quando solicitado
pela contratante.

w

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá
aplicar a CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização
civil e penal na forma da Legislação específica;
8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de
contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o
MUNICÍPIO, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida,
garantida a ampla defesa.
8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos deconentes deste Contrato valores suficientes ao
pagamento das multas aplicadas.
8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas
aplicadas em definitivo.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1-0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
137 da Lei n° 14.133, de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
9.2 - E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato;
9.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
11.0 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078. de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E
PUBLICAÇÃO
11.1 - O presente Contrato tem embasamento legal no artigo 75. inciso II da 14.133. de
2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
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12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de XXX como único e competente para dirimir
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
13.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor e forma para que produzam os efeitos legais.

xxxxxxxx - BA, XX de xxxxxxx de 20xx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

w

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA

CONTRATADA

0 / H LÊ::.
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PARECER JURÍDICO N° 62/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2022
EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEGALIDADE
I - RELATÓRIO
----------------------- Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico acerca da legalidade da contratação da
empresa S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa
para fornecimento de pastas para entrega dos materiais pedagógicos aos Profissionais da
Educação na Jornada Pedagógica 2022 no Município de Santaluz-BA, nos termos do art 75
II da Lei Federal 14.133/2021. .
Constam no processo administrativo:
I - documento de formalização de demanda e termo de referência;
II - estimativa de despesa;
III - pareceres técnicos, requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários;
V - comprovação de requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.
Deve ser ressaltado que a análise da assessoria repercute estritamente sobre a
apreciação jurídica da contratação, não havendo qualquer opinião sobre o mérito
administrativo.
Esse é o resumo dos fatos, passamos a nos manifestar.

O

II - DA FUNDAMENTAÇÃO
A regra geral em nosso ordenamento jurídico, atribuída pela Constituição Federal, é a
exigência de que a celebração de contratos pela Administração Pública seja precedida de
licitação pública (CF, art. 37, XXI).
Existem, entretanto, determinadas situações em que, legitimamente, celebram-se tais
contratos sem a realização de licitação prévia, enquadrando-se nas hipóteses de
Inexigibilidade e Dispensa de Licitação.
Assim, conforme previsão do Artigo 75, II, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitações) , atualizada pelo Decreto n° 10.922/2021, que dispõe sobre a atualização dos
valores estabelecidos na referida Lei, trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa
de licitações para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e
quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras.

jLÚL-lJ-
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Com efeito, conforme o artigo supra, os critérios se aplicam no caso em tela, uma vez
que, consoante disposto no Artigo 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n°
14.133/2021), in verbis:
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;
Destaca-se inicialmente que das dispensas de licitações, com base na Lei 14.133/2021,
o amparo legal se encontra, respectivamente, em seu artigo 53, §1°, inciso I e II c/c o artigo
72, inciso III, que assim dispõem:

u

o

Art. 53. Ao fínal da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o
órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle
prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
§1° - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico
da Administração deverá:
I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de
atribuição de prioridade;
II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de
forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis
à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados
em consideração na análise jurídica. ”
Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os
casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no
art. 23 desta Lei;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos”.
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários
com o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente
Com efeito, para efetuar contratações através de Dispensa de Licitação com fulcro no
artigo supra, a Administração deve necessariamente observar requisitos acima descritos.
No caso dos autos, verifica-se que os requisitos supra foram considerados, vez que se
observa o seguinte: comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária; bem como a razão da escolha do contratado, justificativa de
preço e autorização da autoridade competente.
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Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda
e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar o objeto requisitado.
Consta, ainda, estimativa da despesa, mediante pesquisa direta com 3 (três)
fornecedores, através de solicitação formal de cotação.
Nota-se, ainda, que o valor a ser contratado está dentro do limite previsto na Nova Lei,
ressaltando que a realização de procedimento licitatório específico oneraria ainda mais os
cofres públicos, haja vista que demandaria a utilização de pessoas, tempo e material para sua
conclusão.
Considerando que a aquisição a ser realizada possui valor inferior a R$ 54.020,41
(cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), é forçoso concluir pela
possibilidade legal de contratação direta, através de Dispensa de Licitação, uma vez que, o
caso em questão, se amolda perfeitamente nos valores previstos no Artigo 75, inciso II, da Lei
n° I4.I33/202I, atualizada pelo Decreto n° 10.922/2021.
Por conseguinte, pode-se afirmar que, dentro das regras dos valores estabelecidos pela
legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão.
Por fim, embasando-se na documentação acostada no presente Processo
Administrativo de responsabilidade do Setor requisitante, não se constatou irregularidade
capaz de impedir o atendimento da demanda.

III - DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, opino pela possibilidade da contratação por Dispensa de Licitação, uma
vez observadas as recomendações elencadas no corpo deste Parecer, nos termos do art. 75, II
da Lei Federal 14.133/2021.
Salvo melhor juízo,
É o Parecer.
Santaluz- BA, 04 de fevereiro de 2022.
Ananda^afia ^ahtos Ferreira
Subprocuradora Jurídica
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ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2022
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de
licitação, que foi devidamente justificado, tanto peia ra7_ão da escolha do
fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, vez que a emipresa apresentou o
menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi insfruído com os documentos e requisitos que
comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação minimo para
celebrar o confrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê
que a DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c
75, INC. II, da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as
exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo
72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2022,
nos termos descritos abaixo:
Objeto a ser
contratado:
Contratado;
Prazo de Vigência:
Valor Total:
Fundamento Legal:

Contratação de empreso para fornecimento de pastas
para entrega dos materiais pedagógicos aos Profissionais
em Educação na Jornada Pedagógica 2022.
S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA ME
07/02/2022 até 0Ó/03/2C22.
R$ 23.025,00 (vinte e três mil e vinte cinco reais)
Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Determino ainda que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em
atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para
que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Sanfaluz- BA, 07 de fevereiro de 2022.

Arisrríário Baroosa Júnior
Preíeito Municipal
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EXECUTIVO

Prpíteiiura Municipal de Sanlaluií - 6/

AUTORIZAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Ne 041/2022)
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ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0Ó2/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2022

u

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de
licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do
fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o
menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que
comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para
celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê
que a DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c
75, INC. II, da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que
exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

foram

cumpridas

as

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo
72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2022,
nos termos descritos abaixo:
Objeto a ser
contratado:
Contratado:
Prazo de Vigência:
Valor Total:
Fundamento Legal:

Contratação de empresa para fornecimento de pastas
para entrega dos materiais pedagógicos aos Profissionais
em Educação na Jornada Pedagógica 2022.
S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA ME
07/02/2022 até 06/04/2022.
R$ 23.025,00 (vinte e três mil e vinte cinco reais)
Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2Ô21.

Determino ainda que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em
atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para
que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Santaluz- BA, 07 de fevereiro de 2022.

Arismário Barbosa Júnior
Prefeito Municipal

http://pmsantaluzba.imprensaoficial.org/
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CONTRATO N9 058/2022
Termo de Contrato de fornecimento que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA e a Empresa
S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA.
O Município de SANTALUZ-BA, com sede na Av. Getúlio Vargas, Centro Administrativo José Nunes, S/NS,
Centro, inscrito(a) no CNPJ sob o ne 13.807.870/0001-19, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Srs ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o ns 016.549.665-79, doravante denominado
(a) CONTRATANTE e a pessoa jurídica S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nS
14.947.981/0001-93, com sede no(a) Rua Justiniano Gonçalves, n9 30-B, Térreo, Cinelex, SerrolândiaBA, CEP: 44.710-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Samara
Pereira dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade n9 1331455146 expedida pela SSP/BA e CPF n9
041.568.285-14, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n9 062/2022 e em observância às
disposições da Lei n9 14.133, de 2021 e na Lei n9 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de licitação n9 041/2022, mediante as cláusulas
e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para fornecimento de pastas para entrega dos
materiais pedagógicos aos Profissionais da Educação na Jornada Pedagógica 2022.
UND.
ITEM

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

DE

REiiquisiç
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

mínima

350

R$ 45,00

R$ 15.750,00

MEDIDA

Pasta confeccionada em corano, medindo
28 cm de altura x 36 cm de comp. x 9 cm
de
largura.
Modelo
com
um
compartimento e dois bolsos externos,
sendo um na parte frontal e o outro na
parte
traseira,
com
abertura
e
fechamento em zíper n0 5, cursor
pingente tipo luxo.

Unidade

VISTO

Oiü /g

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúiio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaiuz-BA.
Telefone: 75 3265-2843www.santaluz.ba.gov.br
Sacola Terra Santa confeccionada em
Nylon 600, medindo 34 cm de aitura x 38
cm de comp. x 11 cm de largura. Modelo
com um compartimento e um bolso boiso
externo, ambos com fechamento em
zíper e cursor ns 5. Com acabamento
externo. Composta por duas alças
confeccionadas no mesmo material da
bolsa. Parte de pintura em sublimação.

Pasta Unimed confeccionada em Nylon
600, medindo 24 cm de aitura x 35 cm de
comp. x 10 cm de largura. Modelo com
um compartimento e um bolso externo,
ambos com fechamento em zíper e cursor
ns 5. Com acabamento interno nas
costuras. Composta por uma alça de
ombro com reguiagem 0,30 mm e duas
alças de mSo.

Unidade

250

R$ 23,50

R$ 5.875,00

Unidade

50

R$ 28,00

R$ 1.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 07/02/2022 e encerramento em
06/04/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 23.025,00 (vinte e três mil e vinte e cinco reais);
3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação;
3.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis;
3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal, em 02 (duas)
vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida aprovação.
3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de SANTALUZ -BA inscrita no
CNPJ/MF nS 13.807.870/0001-19, sediada a Av. Getúiio Vargas - Centro Administrativo, Cep: 48.880-000 Santaluz-BA, neste Município.
3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado mesmo que a
requerimento do interessado.

VíSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é:
Órgão: Secretaria Municipal de Educação Projeto
Atividade: 2.010
Eiemento de despesa: 33.90.30
Fonte de recursos: 01
CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
5.1 - Eventuais aiterações contratuais serão regidas pela disciplina do art. 124 da Lei n®
14.133 de 2021;
5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela Secretaria
solicitante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕÈS
7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato de acordo com o estipulado na
Cláusula Terceira deste Instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será acrescida ao valor
dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação financeira, aplicada desde o dia imediatamente
subsequente do vencimento até o do seu efetivo pagamento.
7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na planilha discriminativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações assumidas e bem
assim com as condições de habilitação fiscal etrabalhista.
c) fornecer, de forma imediata/parcelada o objeto do presente contrato, quando solicitado pela contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá aplicar à CONTRATADA
multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei
14.133/21, inclusive responsabilização civil e penai na forma da Legislação específica;
8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato, declaração
de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
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MUNICÍPIO, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a ampla
defesa.
8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao pagamento das
multas aplicadas.
8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em definitivo.

‘w1

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei ns
14.133, de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
9.2 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condjções do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato;
9.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito
à prévia e ampla defesa;
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
11.0 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei ns
14.133, de 2021, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nS 8.078, de 1990
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
11.1 - O presente Contrato tem embasamento legal no artigo 75, inciso li da 14.133, de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz como único e competente para dirimir quaisquer
demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
13.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que
produzam os efeitos legais.
Santaluz - BA, 07 de fevereiro de 2022.

ARISMARIO BARBOSA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE,

14.947.9S1/0001-9.T
lijl

^Mara^Pefeira dos ^ntos
S. PERE^^DOS SANTOS & CIA LTDA.
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Santaluz - BA, 07 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ N° 13.807.870/0001-19
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2022
EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrafivo: 062/2022 Contrato: 058/2022 Contratante: O Município de
Santaluz Contratada: S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA ME Objeto: Contratação
de empresa para fornecimento de pastas para entrega dos materiais pedagógicos
aos Profissionais em Educação na Jornada Pedagógica 2022. Vigência: 07/02/2022
a 06/03/2022. Valor Global: R$ 23.025,00(vinte e três mil e vinte e cinco reais).
Dotação Orçamentária:
f

Orgão
solicitante:
Secretaria
Projeto Atividade; 2.010;
Eiemento de despesa: 33.90.30;
Fonte de recursos: 01.

Municipal

de

Educação;

Fundamentação legal: artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.
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<'"Ãngeíã^Maria dos Reis Pinho
Comissão de (Contratação
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EXECUTIVO

EXTRATO (CONTRATO N2 058/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getülio Vargas - Centro Administrativo Cep; 48,880-000 - Sanlaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Sanfaluz - BA, 07 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ N° 13.807.870/0001-19
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2022
EXTRATO DO CONTRATO

Processo Adminisfrativo: 062/2022 Contrato: 053/2022 Contratante: O Municipio de
Santaluz Contratada: S. PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA ME Objeto: Contratação
de empresa para fornecimento de pastas para entrega dos materiais pedagógicos
aos Profissionais em Educação na Jornada Pedagógica 2022, Vigência: 07/02/2022
a 06/04/2022. Valor Global: R$ 23.025,00(vinte e três mil e vinte e cinco reais).
Dotação Orçamentária:
Órgão solicitante: Secretaria Municipal de Educação;
Projeto Atividade: 2.010;
Elemento de despesa: 33.90.30;
Fonte de recursos; 01.

u

Fundamentação legal: artigo 75, inciso II da Lei Federal 1 4.133/2021.

Angela Maria dos Reis Pinho
Comissão de Contratação
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